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Beste lezer,
Op de valreep van dit jaar wil ik graag een nieuwsbrief
rondsturen. Het is eigenlijk om te schamen dat mijn
laatste bericht in oktober 2013 was (niks aan te doen).
Hoe gaat het met Africa Wood Grow? Het project groeit
langzaam en gestaag. Te vergelijken met een boom die
langzaam groeit, deze heeft meestal sterk en hard hout.
Een langzaam groeiende boom heeft ook last van ziekten
en plagen, dat geld ook voor AWG.
AWG heeft veel last gehad van geiten waardoor 2000
bomen verloren zijn gegaan. We hadden dit kunnen
voorkomen, alleen dat is achteraf praten.

10 juli 2014 oprichting Forest Market Foundation

Forest Market Foundation, www.fmfd.org
Naast AWG heb ik met Jurjen Ververs en Mart van den Berg de stichting Forest Market Foundation opgericht.
Deze stichting gaat de boeren in de omgeving van AWG motiveren en helpen om van hun traditionele landbouwmethode af te wijken. Het doel is dat de stichting er voor zorgt dat de omgeving veerkrachtiger wordt en dat ook de
armste boeren hier op een eerlijke manier aan mee kunnen doen. Onlangs hebben we van de Nederlandse
belastingdienst de ANBI status mogen ontvangen. ANBI betekend algemeen nut beogende instelling. Simpel gezegd
iedereen heeft baat bij het werk dat deze stichting doet.
Lees meer hierover op de website: www.fmfd.org

(Het bezoekershuis in aanbouw november 2012)

Het bezoekershuis
Met een beetje hulp van twee vrienden werd de eerste steen gelegd in 2012. In april 2014 hebben we heel hard
gewerkt om het huis gebruiksklaar te maken en met succes. Ik zelf heb al twee keer op deze fantastisch plek mogen
overnachten de laatste keer was oktober met mijn neef die op bezoek was. Ook hebben we al bezoekers gehad; een
groep van negen avonturiers ook kwam er bezoek uit Canada.
Conclusie het bezoekershuis is goedgekeurd en gebruiksklaar.
Heel speciaal aan het huis is de kleur, deze kleur is geïnspireerd
naar een ontwerp van Yves-Saint Laurent in Marokko.
Deze ontwerper heeft een tropische tuin Jardin Majorelle
aangelegd in Marakesh met een schitterend gebouw met een
heel speciale kleur. Deze kleur
heeft ervoor gezorgd dat ik het
bezoekershuis dezelfde uitstraling
wil geven. Om het bezoekershuis
Onze huizen in april 2014
moet een oogverbluffende
tropische tuin komen met palmen en bloemen. Een tuin waarnaar je met plezier
terugkeert na een dag hard werken op het land. De tuin moet de kroon zijn van het
Inspiratie uit Marokko, dec 2013
werk dat AWG doet zijn, een plek die mensen bij elkaar brengt en met plezier samen
aan herbebossing laat werken. Deze tuin zal samen met het landgoed mensen in de gehele omgeving motiveren
bomen te planten.
De Kippen
Om Africa Wood Grow meer zelfvoorzienend te krijgen en
ook diverse producten op de markt te kunnen brengen zijn
we begonnen met het houden van kippen. De kippen
worden ook ingezet om ons van lastige insecten te
ontdoen zoals termieten en ze ruimen schorpioenen op.
De mest van de kippen mengen we door onze
composthoop, de kippen eten daar weer de vliegjes van.
De Simon Jelsma Award
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat ik genomineerd was voor de Simon
Jelsma Award. Ik heb mijn netwerk tot vervelens toe gevraagd om mij te
steunen door te stemmen. Uiteindelijk werd ik met Africa Wood Grow
door de jury gekozen als beste initiatief. Heel veel dank voor al de
stemmen 
Composthoop met kippen

Hier een stukje van de directeur van Oxfam Novib zelf:
Farah Karimi, algemeen directeur Oxfam Novib en 1 van de 4 jury-leden: 'We willen als jury Roeland Lelieveld van
harte feliciteren. Het was een moeilijke beslissing, maar doorslaggevend is dat Roeland een innovatief, duurzaam en
inspirerend antwoord geeft op de groeiende voedselproblematiek. Met zijn deskundigheid als hovenier en
ondernemer maakt hij de wereld duurzamer, vruchtbaarder en eerlijker. Hiermee bewijst Roeland dat je zelf zeker
wel een verschil kunt maken in de uitdagingen waar wij als mensheid voor staan. Dit is volledig in de geest van
Simon Jelsma.'
De Simon Jelsma Award is ingesteld door Oxfam Novib als aanmoedigingsprijs voor jonge getalenteerde Nederlanders
die zich net als Oxfam Novib oprichter Simon Jelsma (1918 – 2011), met hart en ziel inzetten voor een rechtvaardige
wereld zonder armoede. De tweejaarlijkse prijs bestaat uit een geldbedrag van 3000 euro, de winnaar treedt
automatisch toe tot de jury voor de 3e Simon Jelsma Award in 2016.

Herkenning van de Nederlandse overheid
Op 17 oktober (zonder dat ik op de hoogte was onderweg naar Kenia) houd
Lilianne Ploumen, onze minister van buitenlandse handel en
ontwikkelingssamenwerking een toespraak in Leiden. Zij staatond hier op een
congres voor ondernemers en sprak over mogelijkheden in Afrika.
Zij gebruikte mijn verhaal als voorbeeld van een succes. Je begrijpt dat dit voor
mij een geweldige erkenning is, de overheid die mij als succes voorbeeld
gebruikt. Één ding wat ik niet kan begrijpen is dat er niemand van de overheid
de moeite neemt mij even te bellen of een berichtje te sturen hierover.
Hier onder het stukje dat Lilianne over mij en AWG heeft verteld:

Stukje van de speech van Lilianne Ploumen de rest is te lezen op internet.

Bomen planten
Het bomen planten gaat nog steeds door. Het aantal bomen dat we
planten lijkt elk jaar te verdubbelen. Toch hebben we tegenvallers
gehad door geiten en een slecht regenseizoen en onjuiste
infrastructuur. Zo’n tegenvaller valt best zwaar omdat we veel werk
voor niets hebben gedaan. We zijn wel weer een stap wijzer
geworden en zo beter voorbereid op dat wat nog komen gaat.
Ik heb namelijk grootse plannen met AWG en onze herbebossings
activiteiten.
Met de stichting die de boeren gaat helpen willen
we een coöperatie vormen. Op die manier kunnen
we gezamenlijk ondernemen en een groot gebied
renoveren zonder dat kleine boeren worden uitgesloten. Ik ben nog steeds van mening dat een
gezonde gemeenschap ontstaat uit een gezonde
omgeving.
Graag hou ik het hierbij en wens iedereen een hele
fijne jaarwisseling.
Vriendelijke groet,

Roeland Lelieveld

