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Beste lezer,
Het is “herfst” bij AWG, nou ja de bladeren zijn van de bomen
gevallen. Alles gaat rustiger aan, het bos is in stilstand en
wacht op water. In het droge seizoen kan Melia volkensii - om
verdamping tegen te gaan - zijn blad laten vallen. Als de
regentijd start, groeien de blaadjes weer razendsnel aan en
kun je de bomen haast ‘zien’ groeien. Bij oudere bomen, zie je
dat zij ook in de droge tijd hun blad behouden. Als dit bos dat
stadium bereikt zal er het hele jaar verkoeling gevoeld worden
door de constante verdamping.

Melia volkensii in de droge tijd.
Nieuw land
Africa Wood Grow heeft 8.68 hectare land bij kunnen kopen.
Dit was nog een hele klus, het liefst wilden we het land van de buurman erbij, alleen kwamen wij er met deze
familie niet uit. Uiteindelijk hebben we een mooi stuk land gevonden alleen wel 3 km van het andere land af. Bij de
koop hoort weer een verkoop overeenkomst en het ritueel met de burgemeester enz. zoals we 3 jaar geleden ook
hebben meegemaakt. Het enige andere was dat ik dit keer aan de andere kant van de wereld zat. Het ondertekenen
van de overeenkomst moest dus via de post gebeuren en de foto’s als bewijs gingen via Wetransfer. Anno 2013
plant je bomen op afstand dat weet iedereen ;-).

Het Kippen project (the nameless chicken)
Mwanzia onze “farm manager” kwam een tijd geleden met het idee dat we
kippen moesten gaan houden. Hij had zelf al een haan gekocht van een
buurman. Ik heb er toen een kip bijgekocht de “kip zonder naam”

En een actie opgezet waarin mensen een bijdrage kunnen leveren en zo
kans maken op het verzinnen van de naam van de kip.
Er is niet veel respons gekomen op deze actie, dat kan nog steeds! 
Ondertussen gaat het verhaal verder en is Chantal Koelewijn een
pedagogisch verantwoord kinderprentenboek aan het maken.
Het is de bedoeling dat het boek in Kenia en in Nederland wordt
uitgebracht. Hoe het er uit komt te zien is nog een verrassing!

Voorbeeld uit het boek.

De familie van ‘de kip zonder naam’ is wel uitgebreid: zo heeft ze al 2
kuikens groot weten te brengen! Een vrijgevige bezoeker van AWG heeft
een kip cadeau gedaan. (Dankjewel Frits)

De kuikens

Lezing in Artis voor de VU
Ik vind het leuk om over AWG te vertellen. Het is
fantastisch om voor een groep studenten je verhaal
te mogen doen. De geïnteresseerde blikken en de
enthousiaste vragen geven echt een kick. Na afloop
vroeg ik aan de organisatie of het goed was
verlopen. Zij vertelde mij dat dit de succesvolste
lezing was in 4 jaar tijd! Ze hadden nog nooit zoveel
interactie gezien, als deze keer. De voorgaande
jaren hadden ze CEO’s van grote bedrijven en die
verhalen werden minder enthousiast ontvangen.
Permacultuur
In mijn zoektocht naar een systeem - waarin AWG
economische waarden kan creëren en tegelijkertijd
biodiversiteit, en de omgeving kan herstellen - ben ik bij
Permacultuur terecht gekomen. Bij het toepassen van deze
methode van land inrichten, creëer je zowel natuurwaarde
alsook een omgeving waar de mens uit kan oogsten voor
zijn dagelijkse levensbehoeften. Deze manier van land
inrichten zal door de diversiteit aan flora en fauna,
gecombineerd met het fascinerende karakter van een
voedselbos waar vrijwel alles eetbaar/bruikbaar is, wel
bezoekers trekken.
Dit is Agro-forestry nog geen Permacultuur

Zaailingen
Wij hebben ruim 8000 Melia volkensii zaailingen weten te produceren.
Het duurde een tijd voordat we het daadwerkelijk onder de knie kregen. Met de
huidige productiehoeveelheid lijkt het AWG te zijn gelukt. Nu is het zaak klanten te
vinden voor de jonge boompjes. De zaailingen hebben een waarde van 65 euro
cent per stuk. Dit bedrag krijgen wij er niet voor omdat we ver van de markt af
zitten. Wij moeten het doen met de boeren in de buurt die veel minder te
besteden hebben. Er zijn tot nu toe 2 boeren die hebben gezegd dat zij beide 1000
stuks willen afnemen voor 45 cent per stuk. Wij hopen dat zij daad bij het woord
voegen. Het zoeken naar inkomsten is belangrijk voor AWG.

Vrijwilligers gezocht!
Daniel en Purity tussen de zaailingen.
Voor de activiteiten in NL en Kenia zoeken we vrijwilligers.
Even op een rijtje:
- Er moet een stichting komen met ANBI status.
Het doel van de stichting is het overnemen en uitbreiden van AWG’s sociale activiteiten.
We zoeken een voorzitter, penningmeester en een secretaris
Deze functie is een ideale kans voor net afgestudeerde studenten om werkervaring op te doen.
Ook gepensioneerden kunnen een waardevolle bijdrage leveren.
Misschien een combi tussen gepensioneerden en enkele net afgestudeerden
Bij genoeg gegadigden stel ik voor een gespreksavond te organiseren.
-

Met de bouw van de huisjes heeft AWG zich voorbereid op het verblijf van studenten/stagiaires. We hopen het
aantrekkelijk te hebben gemaakt voor ze. Als ze komen, denken we nuttige informatie aan hun bezoek(en) over
te houden. Zo’n student ziet alles fris en kan met zijn/haar nieuwe kennis een belangrijke bijdrage leveren aan de
theoretische onderbouwing van de aanpak van AWG. Zijn we op de goede weg of moeten we zaken
aanpassen/veranderen? Wij kijken dus uit naar hun komst!
Op het land in Kenia hebben we minimaal 2 maximaal 3 stagiaires per keer nodig.
Dit kunnen studenten zijn van MBO, HBO/WO of een combi van deze drie geeft misschien het beste resultaat.
Denk aan de leergangen; bosbouw, landbouw, veehouderij, management, bedrijfskunde, antropologie,
watermanagement etc.

-

Ik heb een begeleider/adviseur/manager nodig iemand die mij 2 keer per maand - als ‘sparringpartner’ - wil
helpen in het opbouwen van AWG en alle activiteiten er omheen. Ik zoek hier een ervaren vrijwilliger voor.

Spreekt één van deze functies je aan, stuur dan een email met je interesse naar: info@africawoodgrow.com
Nog een vraagje:
Ik wil dat iedereen over Africa Wood Grow verteld. Dit
kan via één van deze blauwe netwerken maar het kan
natuurlijk ook op de ouderwetse manier:

Mijn dank is groot.
Mijn excuses dat het zolang heeft moeten duren voor er weer een nieuwsbrief
verscheen, mijn smoes is dat ik druk ben met werken. Dank jullie voor het lezen en
alvast bedankt voor de e-mails en reacties op en over deze nieuwsbrief.
Vriendelijke groet,
Roeland Lelieveld

