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Hoog gewaardeerde lezers,
Even moest ik de website van Africa Wood Grow raadplegen om te weten waar ik ben gebleven met het schrijven
van nieuwsbrieven. Ja, zo erg is het met mij, geen tijd om regelmatig de lezers te voorzien van het laatste boomplant
nieuws. Gelukkig kan ik heel veel moois vertellen, zo heeft de Forest Market foundation onder leiding van de
studenten Alex en Xander 300 bomen geplant. Meer daarover en de andere resultaten vindt u in deze nieuwsbrief.
Bomen
Inmiddels zijn de jonge bomen die in april 2011 zijn geplant, echte
reuzen geworden. Ze geven verkoeling en schaduw. De grond
wordt langzaam afgedekt met een laag humus. Tussen de bomen
graast nu het vee, lekker koel en er is genoeg gras en ander
lekkers. Dat AWG al zo ver gekomen is, is een applaus waard. De
aanplant van bomen is op meerdere vlakken waardevol.

Mama Kuku
Een uniek kinderboek dat geschreven en
geïllustreerd is door Chantal Koelewijn.
Van elk verkocht boek kan Forest Market
foundation 1 boom planten bij een lokale boer.
Er zijn boeken in het Engels en in het
Nederlands en kosten 10 euro per stuk.
Kopen kan via: mama-kuku@outlook.com

Forest Market Foundation

Forest Market Foundation www.forestmarketfoundation.org
In 2015 heeft deze stichting dankzij onze donateurs en de inzet van twee studenten 300 bomen geplant.
Deze bomen zijn bij 9 boeren en 1 school terecht gekomen. Er is een selectie gemaakt van 5 vrouwen en 4 mannen.
Deze selectie is tot stand gekomen in overleg met de burgemeester en dorpsoudsten van het gebied.
Sub-locatie één Kathome:
 Kathome secondary school
 Paul Mungiala Musyolu
 Joseph M. Kamunyu
 Andrew Munyota

Sub-locatie twee Kamanyi :
 Diana Mutiuya
 Stella Isaac
 Sammy Mwanzia

Sub-locatie drie Kawongo:
 Lenah David
 Malia Munyasya
 Martha Mulaa

Deze kaart laat zien waar we bomen hebben geplant. Het doel is om het gehele gebied om te vormen met als basis
bosbouw. Dit kan alleen als de mensen het zelf willen. De boeren die tot nu toe mee doen zijn in ieder geval te
spreken over de aanpak. Uit de verschillende gesprekken blijkt ook dat er zorgen zijn over de toekomst. “Kunnen wij
onze groeiende bevolking straks nog wel voeden?”

Umu Farm
In het plantjaar 2014-2015 hebben we veel schade gehad. We
kregen ons land niet onder controle en de geiten van onze
buren hebben alles wat wij nieuw hebben geplant kapot
gemaakt. De schade om alles weer te herstellen en terug te
planten liep in de duizenden euro’s. De reden waarom we het
niet onder controle konden houden was het gebrek aan goede
infrastructuur ter plaatse. We hebben vervolgens alle plant
activiteiten gestopt en zijn overgegaan op het bouwen van
een huis en hebben geïnvesteerd in een beter hek.
We hebben de geiten vast gehouden zoals op de foto.
De geiten hebben we pas weer aan de eigenaar gegeven
nadat de burgemeester bij ons was geweest zodat hij het bewijs kon zien en de schade. De burgemeester heeft een
brief geschreven aan de eigenaar. Wat er precies in de brief staat weet ik niet maar het was een duidelijke
waarschuwing voor de eigenaar van de geiten.
Nieuw land
In de zomer van dit jaar heeft AWG nieuw land
gekocht. Het was niet makkelijk om een stuk
land te vinden dat aan onze wensen voldeed.
Uiteindelijk hebben we een geschikt verdord
veld gevonden dat jaren is gebruikt voor het
houden van vee. Het vee leverde de eigenaar
niet veel op en hij zocht een koper. Het 16
hectare groot land ligt bij het dorp Kamutai aan
een doorgaande weg. Het is ongeveer 50 km
van onze huidige stukken land. Het is goed
verdord perfect voor ons om het weer groen en
leefbaar te maken.
In januari 2016 beginnen we met de bouw van
een huis en andere infrastructuur. In April zijn
we van plan 6000 bomen te gaan planten.
Uiteraard houden we iedereen van de
voortgang op de hoogte. Voor nu heb ik een
gedicht omgevormd van Kahlil Gibran.

Expeditie
Op 1 januari 2016 vertrek ik met een groep studenten van de hogeschool van
Rotterdam naar Kenia. De studenten doen de minor “Bighistory en
duurzaamheid”. In een notendop betekend de naam het gehele spectrum
van oerknal tot het huidige door mensen gebruik van fosiele grondstoffen.
De studenten gaan op micro niveau kijken en ervaren hoe belangrijk de
omgeving voor mensen en hoe afhankelijk wij mensen eigenlijk zijn van onze
omgeving. Africa Wood Grow wordt gebruikt als basis en als casus.
Zij gaan de locale boeren interviewen en ook kijken wat de invloed is van het
handelen van AWG. We zijn te volgen op twitter en fb via #ecodition
Ingenieurs zonder grenzen (IZG)
Op 24 maart 2016 ben ik uitgenodigd bij IZG om te vertellen over Africa Wood
Grow. Het is de bedoeling dat de ingenieurs in groepjes mogelijkheden aandragen
om het initiatief te verbeteren. Zo heb ik het idee om een ecoHUB te realiseren
waar verschillende innovaties worden toegepast en waar mensen kennis kunnen
delen. Maar hoe ziet zo iets er uit en wat heb je er voor nodig? Daar mogen de
ingenieurs over nadenken 
Tree-Credits
Samen met Tree-Credits en Forest Market Foundation zijn we bezig om een betaalsysteem op te
zetten voor ecosysteem diensten. Simpel gezegd gaan wij in het westen, boeren in de tropen
betalen zodat zij een inkomen halen uit elke boom die zij planten en behouden. Dit is niet zomaar
opgebouwd en ook niet makkelijk. Er is een app ontwikkeld waar bij elke boom op GPS en met
een foto wordt vast gelegd. Vervolgens krijgt de eigenaar van de boom ongeveer 7 cent per
maand, (nu nog met een max. van 2 jaar). De bomen die via Forest Market foundation zijn geplant
worden als pilot gebruikt. Van af de basis met de 300 bomen is het de bedoeling om verder te
bouwen. http://www.tree-credits.org/

Tree Supporter
Is geweldig, super tof en ik ben heel enthousiast over dit initiatief. Tree Supporter verbind het bedrijfsleven met
mogelijke klanten en het planten van bomen in de tropen. Het werkt als volgt; je koppelt je Linked-in profiel aan de
website, je bekijkt een reclame film, je beantwoordt 3 vragen als bewijs dat je hebt begrepen wat je hebt gezien.
Vervolgens kun je op kosten van het bedrijf een boom sponsoren aan één van de aangesloten projecten.
We zoeken nog bedrijven die op deze maatschappelijk verantwoordde manier hun reclame aan de man willen
brengen. www.treesupporter.nl

Dan wens ik u fijne dagen en een vruchtbaar en gezond nieuwjaar. Dank u voor het lezen
van de nieuwsbrief en het volgen van Africa Wood Grow Ltd.
U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter, ga hier voor naar de website:
www.africawoodgrow.com
Vriendelijke groet,
Roeland Lelieveld

