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Beste lezers,
“Eindelijk een nieuwsbrief” zo voelt het voor mij. Soms lijkt het wel dat ik elke dag tegen het schrijven van een
nieuwsbrief aan zit te hikken, zo van; ooo ja dat moet ik ook nog doen. En ik weet dat als ik er één schrijf en klaar
heb, dat ik alle leuke reacties enorm waardeer.
Het jaar is bijna aan haar einde en Africa Wood Grow heeft veel meegemaakt. Hoogtepunten maar ook
dieptepunten, je leest het in deze nieuwsbrief.

Landelijke erkenning
Africa Wood Grow heeft dit jaar in Kenia een prijs gekregen als één van de beste bosbouw bedrijven. De prijs werd
uitgereikt door First Lady Margaret Kenyatta. Daniel en Nancy hebben de prijs namens AWG in ontvangst genomen.
Het was een bijzondere dag waarbij gevestigde initiatieven en overheid instanties verrast werden door in hun ogen
nieuwkomer Africa Wood Grow.

Joseph en hond voor veld met 4500 dode bomen.

Bomen planten
In de vorige nieuwsbrief hadden we ons mond vol over
hoeveel bomen wij zouden gaan planten.

We hebben flink gefaald. Bijna alles dat we in
november 2016 hebben geplant is verdroogd door gebrek
aan regen. We waren blij met de geboorte van een kalf
helaas is het kalf ook overleden. De droogte heeft flinke
sporen nagelaten, bij ons en zeker ook bij de boeren in de
omgeving.
Ik wil niet al te lang stil staan bij dit verlies.
De minuut die Joseph heeft geposeerd is eigenlijk lang
genoeg. ‘Let’s move forwards’.

Uitbreiding kwekerij

We hebben extra ingezet op het kweken van meer
bomen. Natuurlijk om meer bomen te kunnen
planten maar ook als inkomsten bron.
De klanten weten Africa Wood Grow steeds beter
te vinden en dit resulteerde afgelopen maand in
een totale leegverkoop. Onze kwekerij kan de
vraag naar jonge bomen niet aan.
We hebben ook een vervelend dingetje. Een grote
stichting genaamd ADRA heeft 3700 zaailingen
gekocht maar nu twee maanden later nog steeds
niet betaald waardoor wij financieel lastig zitten.
Het kweken van jonge Melia bomen

Ik hoop dat ADRA komende week betaald heeft
zodat ook wij goed het kerstfeest in kunnen gaan.

Kamiti
Kamiti betekend in de taal van de Kamba “voor bomen”. Het is een lokale organisatie opgericht door de boeren zodat
zij hulp kunnen krijgen hun eigen land te herstellen (waarom de boeren hulp nodig hebben ga ik hier niet
beschrijven). Het herstellen doen ze vooral met de aanplant van meer bomen. Deze lokale organisatie plant bomen op
eigen land. Er zijn ongeveer 100 families aangesloten aan de Kamiti groep. De financiële middelen die nodig zijn voor
dit project komen van de Forest Market foundation en haar donateurs.

Oprichting Kamiti CBO

Ana-marie en Willemijn,
Twee studenten, Ana-Marie uit Ierland met een studie in Denemarken en Willemijn uit Nederland met haar studie in
België werken samen aan hun stage project. Ana-Marie heeft het project met de Kamiti groep succesvol uitgevoerd.
Het project met de boeren is gefinancierd van uit de donaties aan de Forest Market foundation, Ana-Marie heeft ook
regelmatig van het project verslag gedaan op de facebookpage van de stichting. Willemijn heeft alle aanplant
locatie gedigitaliseerd en per locatie gegevens verzamelt. De bedoeling van de verzamelde gegevens is dat we
doormiddel van satelliet beelden de ontwikkeling van de bos aanplant kunnen volgen en gericht de ontwikkeling
van het gebied kunnen plannen.
Op de foto zijn ze de verschillende bomen aan het inventariseren, iets dat ze van uit hun opleiding nooit eerder
hebben gedaan. De dames kijken nu heel anders naar bomen en planten.
Nominatie VHG groenprijs
Toen ik hoorde dat AWG genomineerd was voor de VHG groen prijs dacht
ik eerst, wat raar. De VHG is namelijk een vereniging van hoveniers en
groenvoorzieners en AWG is een bosbouw onderneming in Kenia. Toch
super leuk en Egbert Roozen de directeur van de VHG is heel positief en wil
AWG met van alles helpen.

De Klimaatmarathon
Ik vond het tafel gesprek in de Balie Amsterdam echt heel leuk.
Het was een gesprek met verschillende mensen die op hun wijze
werken aan het duurzamer vorm geven van onze samenleving. Ik
mocht AWG vertegenwoordigen en op een interview manier
vertellen wat wij doen. Femke was direct positief en Thijs had een
iets kritische rol. Yoeri en ik kennen elkaar al iets langer via de
sociale media waardoor hij gericht verdieping in het verhaal
bracht.

De Eerste aanplant
De bomen die in april 2011 zijn geplant zijn nu tussen de 8 en 10 meter hoog en gemeten op borst hoogte
gemiddeld 20 cm dik. Je ziet veel tussen de bomen, je ziet dat het er vochtiger is je ziet vogels en andere kleine
dieren en je merkt dat het aangenaam lopen is in de schaduw.

De stichting (donaties zijn welkom)
De Forest Market foundation is ontstaan door inzichten in de ontwikkeling van Africa Wood Grow.
Enerzijds de donatie verzoeken van mensen aan het initiatief en anderzijds de boeren in het gebied van AWG die
eigenlijk ook bomen moeten planten maar die het op eigen kracht niet voor elkaar krijgen. Ik heb besloten om hier
een stichting voor op te richten. De naam komt voort uit de visie om van het gebied een economie op te bouwen
gebaseerd op producten uit het bos. Ik denk dat land dat permanent bedekt is met vegetatie beter bestand is tegen
veranderende weersinvloeden. Hiermee verwacht ik dat de mensen welvarender en duurzamer in dit gebied kunnen
wonen, zonder afhankelijk te zijn van voedselhulp. Hiernaast zorgen de boeren er voor dat er Co2 wordt
vastgehouden en dat vooral vogels meer leefgebied vinden. Als je het grote plaatje ziet is het de bedoeling dat al
deze bomen de druk op het natuurlijke bos verlagen omdat de bosjes bij de boeren hout leveren om mee te koken
denk aan de takken die bij het snoeien vrijkomen.
De stichting is flink verweven met AWG met mij als voorzitter dat is duidelijk en al heeft er nog nooit iemand over
geklaagd, begrijp ik dat dit een vreemd beeld kan geven. Ik weet niet wat ik hier op het moment aan kan doen, wat
ik wel weet is dat wij als mensen meer bos moeten aanplanten en dat deze methode hier succesvol in is. Ik hoop dat
veel mensen mij en de initiatieven hier in blijven steunen en dat we op deze manier nog veel bomen kunnen planten.
Er is heel veel gedaan dit jaar teveel voor één nieuwsbrief ik hoop dat dit een informatief overzicht geeft.
Dan wens ik jullie een fijne kerst een mooie jaarwisseling en dat we maar veel bomen mogen blijven planten.
Vriendelijke groet,
Roeland Lelieveld

