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Beste Lezers,
Door het volhardende koers houden en hulp links en rechts gaat het heel goed met Africa Wood Grow.
We hebben een actief team in Nederland en er zijn media en bedrijven die ons af en toe een duwtje geven 
Ik deel hier graag wat ons zoal bezig houdt.

Mutatie bij de stichting (okt 19)
De stichting is in 2014 stichting Forest Market
genoemd. Echter begrepen mensen die twee
namen niet en het vroeg om veel uitleg. Om
verwarring weg te nemen hebben we besloten
om de stichting ook Africa Wood Grow te
noemen. De bestuurders Mart en Jurjen
hebben het stokje overgegeven aan Willemijn
en Arjen. Willemijn heeft zich al een keer in
een nieuwsbrief voorgesteld. Verder verandert
er niets aan de stichting, de statuten blijven
hetzelfde. De stichting werkt goed samen met
de boerenorganisatie Kamiti C.B.O..
Daniel en het bestuur van de boeren zie je hier
op de foto.
Stagaires (okt19)
Op het moment hebben wij twee stagiaires. Jeconiah en Bertijn, Jeconiah heeft net zijn master behaald en komt
bij AWG werkervaring op doen. Bertijn zit op de hogeschool in Gent en mag ervaring op doen in het buitenland.
Wij zijn heel blij met deze twee heren, ze zijn er exact op het juiste moment en kunnen zo helpen bij de
coördinatie en verslag legging van alle aanplant. Bertijn blijkt ook nog een talent te hebben voor het maken van
foto’s, en dat is heel mooi meegenomen. Jeconiah hieronder op de foto blijkt goed te zijn in de verslaglegging.

De kwekerij (okt 19)
We hebben inmiddels wel minstens 10.000 jonge
bomen in de kwekerij. De afgelopen 3 maanden zijn
Koki en Geoffrey elke dag bezig geweest met het
opkweken van bomen. Nu is het plantseizoen
begonnen en we gaan alles sowieso planten.
Op het moment hebben wij 6 soorten bomen in de
kwekerij waarvan het meerendeel Melia volkensii.
Andere soorten die we hebben zijn:
Azedirachta indica
Acacia xanthophloea
Albizia (puur voor de mooie bloemen)
Berchemia
Senna siamea
Voor het fruit hebben we ook nog papaya, dat is geen
boom maar een plant. Veel projecten zie ik papaya’s
planten en die zeggen dan dat ze bomen aan het
planten zijn. Dat is dus niet juist.
Opschalen
Via AWG ltd. willen wij vooral relatief kleine farms als stapstenen door een groot gebied aanleggen.
Deze bomen farms inspireren en motiveren de boeren in de omgeving om de transitie door te maken naar natuurinclusieve landbouw waar bomen een belangrijke rol spelen. De boeren die meedoen vullen uiteindelijk de ruimte
op tussen de privaat aangelegde farms en zo bebossen en bedekken wij een groot gebied met permanent groen.
De droge tropen zijn extra gevoelig voor ontbossing daarom is het van belang dat we tijdig het herstel van de
grond inzetten. Het herstellen wordt gedaan door de groeiende bomen. De bomen brengen de grond weer tot
leven
Umu farm
De Umu farm van 8,6 hectare is helemaal vol met bomen en er groeit veel gras. We willen de Umu farm (hier niet
geheel op de foto) verbinden aan de Umu heuvel. Deze heuvel is van de overheid en mogen wij bij ons land
betekken. Om dit te bereiken moeten we het tussenliggende stukje land van een boer kopen en, deze boer een
ander stukje land aanbieden. Als we dit doen hebben we een aangesloten stuk land. Dit stuk land kan dan dienen
als leefgebied voor grotere dieren.
Wij hebben hier over met Kenya Forest Service en Kenya Wildlife Service gesproken en die vinden het een goed
idee.

Umu heuvel

Stukje land wat
AWG er bij wil

Umu farm

Kamutei farm
Deze farm ligt op een afstand van 60 km van de hoofdfarm. In november 2018 hebben we hier veel bomen
geplant. Dit gebied kenmerkt zich door de droogte. Wij moeten wel 10 km lopen om vuil oppervlaktewater te
kunnen krijgen. Daarom hopen we in april 2020 op deze farm een waterput van 150 meter diep in gebruik te
kunnen nemen. Het geologisch en sociaal onderzoek zijn al in gang gezet. Ook laten we beoordelen wat het
effect is op het milieu. We verwachten dat deze bron door onze manier van gebruiken van het water positief
zal scoren op de twee punten. Het geologisch onderzoek wordt onder andere gedaan om te achterhalen hoe
diep het water zit en wat voor aardlagen de boring tegen zal komen.

Kathome farm
Deze farm is waar het allemaal begon.
Het is ons hoofdkwartier en tevens plek
waar studenten en bezoekers bij Africa
Wood Grow kunnen verblijven. Zoals je
aan de afbeelding kan zien zijn er
voldoende voorzieningen.
Bertijn en Jaconiah hebben een buiten
douche gebouwd en na een dag in het
veld om bomen te planten is een frisse
douche echt heerlijk.
Het gaat natuurlijk om de bomen, de
bomen op deze foto zijn komend jaar 9
jaar. Je ervaart al veel verkoeling in de
buurt van de bomen en dat is heel
aangenaam.

Vogelhuisje
Op de Kathome farm hebben we
een nestkast opgehangen die
special is gemaakt voor neushoornvogels.
Neushoornvogels broeden normaal
in holle ruimtes van grote bomen.
Omdat grote bomen schaars zijn in
het gebied en wij het leuk vinden
om mooie vogels te zien hebben we
deze kast opgehangen.
Het gedrag van de Neushoornvogel
is opmerkelijk, het vrouwtje wordt
namelijk ingemetseld tijdens het
broeden en het mannetje brengt
haar voedsel.
We hopen dat de vogels deze nestkast zullen gaan gebruiken.
Op de Facebook pagina hebben we
een album met meer foto’s.

Arjen stelt zich voor
Mijn naam is Arjen Spijkerman en ben sinds kort nieuw bestuurslid bij stichting Africa Wood
Grow. Het is altijd mijn passie geweest om vanuit een ‘landschappelijke benadering’ bij te
dragen aan landschapsherstel en daarmee verwoestijning tegen te gaan en dat is precies wat
AWG doet.
Zelf ben ik werkzaam bij HNS Landschapsarchitecten en ben ik gespecialiseerd in het
ruimtelijke spoor van de energietransitie. Daarnaast heb ik mijn eigen onderneming Balkonbar,
een Do it Yourself meubel voor op het balkon. Met mijn bedrijf ben ik aan het experimenteren
hoe het product kan bijdragen aan ‘Greening the City’.
Ik ken Roeland en AWG al vele jaren en ben enorm onder de indruk van de impact die Roeland met AWG creëert. In deze tijd
van klimaatverandering zijn initiatieven zoals AWG enorm belangrijk. Zo’n positief verhaal werkt inspirerend en is volgens mij
de beste strategie om echt iets te doen tegen klimaatverandering. Met die reden wil ik ook bijdragen aan de opschaling van dit
fantastische initiatief.
Waarom ik hier mijn eigen tijd in investeer
Naast het reilen en zeilen van een bestuursfunctie wil ik mijn landschapsarchitectuur-expertise inzetten voor AWG en wil ik
bijdragen aan een regionale ruimtelijke gebiedsvisie. Met zo’n gebiedsvisie heb je beter inzicht waar nieuwe
herbebossingsprojecten de beste impact creëren; laat je de farms bijv. naar elkaar toegroeien of juist verspreid of juist langs
de rivier, etc. Met een regionale integrale benadering kan je ook andere gebiedsopgaven meenemen in het opstellen van een
gebiedsvisie, zoals;
Biodiversiteit verhogen; hoe kunnen de AWG farms bijv. als een soort van bouwsteen bijdragen aan het creëren
ecologische corridors
Het regionale watersysteem verbeteren; hoe kunnen de farms bijdragen aan gericht water vasthouden en daarmee een
bijdrage leveren aan een duurzaam watersysteem
Lokale klimaatimpact; kunnen de AWG bossen een impact creëren op het lokale klimaat
Kortom, ik heb er zin in!

Dit vind ik mooi, een Melia
en een Neem die samen
opgroeien en geen last van
elkaar lijken te hebben

Bomen planten
We hebben zoveel bomen geplant en we hebben tal van
foto’s waarop bomen worden geplant.
Omdat elke boom super belangrijk is voor de toekomst
heb ik hier een compilatie gemaakt van een aantal plantacties.
Hier rechts Zie je Gert-Jan en Roeland een boom planten
op de Kamutei farm, dit was één boom van de 4500 die
we daar geplant hebben.
Rechts onder Jeconiah en James
Links onder Bertijn en Lena

Mama laat me je
helpen, je doet het
uiteindelijk voor mij 

Ook in Nederland is veel gebeurd
Zo heeft Roeland een presentatie gegeven in de Vrijzinnige
kerk in Wassenaar en op het symposium Climate trees. Dit
symposium werd georganiseerd door uitgeverij NWST. NWST is
vervolgens later in het jaar een actie gestart waarbij zijzelf
samen met hun klanten geld bij elkaar leggen om via Africa
Wood Grow bomen te planten. Dit initiatief heet New Trees.
En Willemijn heeft een presentatie gegeven op het
hoofdkantoor van SES, een satelliet technologie bedrijf op het
kantoor in Den Haag. Haar presentatie werd goed ontvangen
en de medewerkers hebben donaties gedaan aan AWG.
En dankzij al jullie stemmen op de KRO-NCRV actie hebben we
mooi 5000 euro gewonnen 
In het belang van het wereldwijde klimaat heeft AWG ook
meegelopen met de klimaatstaking in Den Haag. Het is mooi
om te zien dat zoveel mensen opkomen voor onze
leefomgeving en het klimaat.
Vraag jij je af wat je zelf kan doen aan vergroening van de
omgeving? Denk dan niet te groot, elke stap is waardevol. Je
kan bijvoorbeeld wat tegels uit het terras halen en vervangen
door planten, of als je de ruimte hebt kijk dan of er plaats is
voor een boom.

Yeah, in 2020 gaan we
nog veel meer bomen
planten.

