Nieuwsbrief 6

Africa Wood Grow Ltd.
Dream about a tree and start with a seed.

Beste Nieuwsbrief lezers,
Al 70 dagen ben ik in ons koude kikkerlandje, en houd ik op een ruime 8000 kilometer afstand mijn
project in de gaten. Dit gaat goed, we lopen op schema.
Mijn werk bestaat vooral uit; geld overmaken, e-mailen, bellen en in de weekenden vergaderen.
Hier gaat heel veel tijd en energie in zitten. Gelukkig krijg ik veel energie terug in de vorm van positieve
reacties en resultaten.
Ik houd mij ook bezig met netwerken zo pak ik allerlei uitnodigingen aan in de hoop mensen tegen te
komen die precies het geen zeggen dat ik net nodig heb.
Logo
Het logo dat jullie kennen, is gemaakt door Chantal. Zij heeft dit met potloot gemaakt en gescand. Het
logo is heel mooi alleen door gebrek aan digitale kwaliteit niet overal voor te gebruiken. Frank een
collega van mij heeft dit logo na getekend in Factorworks zodat hoe groot ik hem ook maak de kwaliteit
blijft. Hij heeft grafisch wat aangepast zodat het krachtiger over komt. Boven aan de nieuwsbrief is het
nieuwe logo te zien.
Internet site
www.africawoodgrow.com
AWG heeft een website ik ben bezig om er wat van te maken. De bedoeling is dat de website in twee
delen word gesplitst één deel in het Engels en gefocust op de Kenyaanse markt, één in het Nederlands en
gefocust op de Nederlands markt twee hele verschillende markten.
Voor de Nederlandse markt zit ik aan een aantal dingen te denken.
Een aantal er van zijn:
- Emissie rechten verkoop
- Adoptie bomen
- Het regelen van een exclusieve “feel good tree planting holliday”.
Voor de Keniaanse site wordt het echt meer zakelijk, informerend en dienst verlenend voor de
Keniaanse markt.
Ook hebben we twee email –adressen. één voor Daniel en één voor mij. Het is belangrijk dat we
Daniel.Muvalie@africawoodgrow.com hebben. Ik had eerst een Gmail account gemaakt dat kon
absoluut niet. Vooral in Kenia is het belangrijk om vertrouwen te wekken. Een paar manieren die
vertouwen wekken zijn: website, geregistreerd bedrijf, contacten buiten Kenia.

Voortgang
Op het land wordt hard gewerkt om aan de planning te kunnen voldoen. Dit zijn o.a.:
- De groentes,
Deze moeten ons voorzien van snelle inkomsten en zijn bijna klaar om geoogst te worden.
Werkzaamheden die hier aan vooraf gingen waren; zaden kopen, zaaibed maken, zaaien, zaailingen
uitplanten, water geven, begeleiden bij de groei, onkruid en ongedierte bestrijding.
Dit laatste, ongedierte bestrijding, gebeurd nog op een manier waar ik het niet helemaal mee eens
ben, alleen ik zit nu niet in de mogelijkheid daar wat aan te doen.
- één huis en één wc,
één van de twee huizen is klaar en bied ruimte voor drie werknemers zij hebben hier een eigen
kamer. In verband met de moesson die nu van zich laat weten staat de rivier vol met water, één van
de werknemers Patrick woont aan de andere kant en kan nu niet op het werk komen het is dus van
groot belang dat er goede voorziening is zodat hij op zijn werkplek kan overnachten. We zijn nu
bezig bedden en matrassen te kopen dit kost voor 3 kamers 300 euro.
- Maïs en bonen,
Het land is bewerkt en klaar om ingezaaid te worden met maïs en bonen.
Lucht foto land
In Kenia had ik GPS coördinaten van de hele grens van het land
opgenomen zodat ik een kaart kon maken van het land. In
Nederland aangekomen ben ik hiermee aan de slag gegaan.
Zonder verstand van coördinaten. Op een gegeven moment wist
ik wel dat ik iets moest converteren omdat we in een ander GPS
net zitten of zo, maar hoe, ik kwam er niet uit. Elke keer kwam
ik ergens in de oceaan terecht en het stond mij niet bij dat ik
daar die GPS gegevens had op genomen. Na een tip was ik even
bij landmeten langs gegaan van het ingenieursbureau. Daar werd
mij precies verteld wat ik fout deed en wat ik wel moest doen.
Na een min voor het getal te zetten kwam ik precies op de goede
locatie uit waar ik een aantal weken geleden nog met een klein
geel apparaatje gestaan had.

De pomp was even
uit
de
roulatie,
gelukkig doet die
het weer en is die
heel hard aan het
werk om met behulp
van een sprinkler
met een radius van
30
meter
alle
groentes van water
te voorzien.

Even 2 mailtjes van Daniel,
zo is het een beetje inzichtelijk voor jullie hoe het contact loopt van uit Kenia.
Dear Roeland,
I approached multi-tools for the generator and found that their process was long and yet some vegetables were
drying up due to lack of water. They were suggesting that i bring the machine to Nairobi something very
expensive.
So I looked for a mechanics from nearby who repaired it. I was in a close supervision to make sure that no part
was tempered with. We found that the gasket has been worn out and thus let oil, water, and diesel mix in the
combustion chamber thus making the machine difficult to start and run.
This was repaired and the machine is running normally. We started using the sprinkler and everything is ok.
We had the first meeting with the employees and Purity from Friday till Monday this week to make some
discussions on the progress of the farm and this is why i have been away to answer your mails in time.
The doors and windows are already fixed in the house-we transported them on Friday and fundi fixed them on
Saturday.
Please commend/react on this. We wait for you on 9th. Thanks

Roeland,
I would like to congratulate you for the great efforts and visions for AWG. I am proud of AWG. So far we can touch
something!
We can have somebody staying in the farm, we can store tools and products and we can feel at home.
Workers can hide from rains and the progress of other developments can be foreseen.
Thanks very much. Pertaining websites. Am very sure that once we put some action photos and what we intent to
do, people will believe us more than now.
I support the idea of many species for there are many companies, banks and institutions that order for different
species of trees and flowers for landscaping and planting in their sites.
I believe by next year, we will be in a position to supply this. I am collecting a list of species commonly needed.
Yes, I believe we can open a Post office box for Nairobi, for we can have many contacts with companies here. I
heard that we need 2000ksh a year to maintain a post box.
Thanks very much.
Greetings

Prijsvraag biodiversiteit
Volgend jaar wil ik een investering doen die ligt rond de 10.000 euro. Dat geld heb ik niet, als je iets niet
hebt en je hebt het nodig, dan moet je zoeken. Dit deed ik en kwam een prijsvraag tegen die in mijn
ogen precies aansluit op wat ik doe: namelijk Biodiversiteit vergroten zonder vermindering van de
voedsel productie en het moet financieel haalbaar zijn.
Ik heb mijn product op tijd ingediend en hoop dat ik de hoofdprijs van 15000 euro win.
In totaal hebben 140 mensen zich ingeschreven voor deze prijsvraag ( niet geschoten is altijd mis).
De bekendmaking van de winnaars word gehouden in Artis en is deel van een twee dagen durend
congres waar bekende belangrijke sprekers komen op gebied van biodiversiteit.
Sprekers zijn:
- Redmond O’Hanlon - Wetenschapper en specialist van het werk van Charles Darwin
- Hans Alders – voorzitter Task Force Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen.
- Piet Moerland – voorzitter Raad van bestuur Rabobank Groep.
- Marten Scheffer – winnaar spinozaprijs 2009
-Jan Zuidam – voorzitter VNCI en lid van de Task Force Biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen.
- Willem Ferwerda – Directeur IUCN NL (National committee of the Netherlands)
Redmond O’Hanlon kennen we van de tv met de serie waarin hij op De Zeilklipper Stad Amsterdam de route vaart die
Charles Darwin heeft gevaren. (Een leuke serie.) Van die ander 5 sprekers moet ik eerlijk zeggen dat ik ze niet ken.

De uitnodiging voor dit congres is in mijn ogen al een prijs op zich. Op dit congres kom ik mensen tegen
die raakvlakken kunnen hebben met mijn idee en project. Op die manier kom ik steeds een stapje verder.
En oja ik heb geen prijs gewonnen. Arcadis heeft hem voor mijn neus weg gekaapt met een veel en veel
beter en efficiënter plan.

Daniel terug naar Kenia,
Dinsdag twee november is Daniel terug naar Kenia gevlogen. Hij ziet eindelijk zijn vrouw Purity weer
die hij na drie dagen van huwelijk moest verlaten voor zijn studie in Nederland. Ik zal niet vergeten een
huilende Purity in mijn armen, en ik die dingen zeg als:’het is goed voor de toekomst’, ‘hij is echt zo
weer terug’, ‘voor Daniel is het ook niet makkelijk!’.
Wat Daniel nu aan het doen is in Kenia, voornamelijk doet hij natuurlijk de dingen die die moet doen
daarnaast doet hij een aantal dingen voor AWG zoals betalen en kijken of al het werk zo gaat als wij
denken dat het gaat.
De foto hier links vind
ik super leuk daarom
heb ik hem er gewoon
bij gedaan.
De koeien doen het
super ze zijn lekker
gegroeid en hebben al 2
keer bezoek gekregen
van een dierenarts. Dit
zo dat ze in top conditie
blijven en op een
diervriendelijk manier
hun werk kunnen doen
voor AWG.

Congres biodiversiteit:
Kansen voor een nieuwe economie
Het congres als ook hier boven beschreven was een groot succes. Dat was te merken aan de opkomst
van veel mensen met namen ook grote voor uitstervende bedrijven waren aan wezig en presenteerde hun
ideeën waar in ze de aarde en de soorten rijkdom van de aarde willen beschermen. Eén goed voorbeeld
is DSM die door nieuwe technieken bepaalde producten op de markt brengt die de uitstoot van afval
producten bijna tot nul reduceert.
Er waren veel wetenschappers aanwezig de meeste van de wetenschappers hadden een duidelijk verhaal
(wat ik bij wetenschappers niet verwacht).
De mensen die ik op dit congres sprak waren erg onder de indruk van de vorderingen van mijn project
en met name de kleine hoeveelheid geld die ik hier aan heb besteed. Ik heb veel goede contacten gelegd
die zeker van belang kunnen zijn voor de toekomst en uitbreiding van AWG zo kwam er een mevrouw
naar mij toe van Agromisa foundation die mijn project ook bij hun projecten willen documenteren zo dat
er een beter beeld komt met alle projecten die op dit gebied aanwezig zijn. Voordelen hier van zijn dat
we bepaalde dingen in bundel kunnen verkopen aan groothandellaren en zo ook met inkoop en kennis.
De sfeer op het congres was heel gelijk wat te merken was aan de opstelling van de presentatie zaal met
in het midden de presentator met een ovale boog van aanwezige luisteraars er omheen. Er werd goed
naar iedereen geluisterd en ik heb geen enkel moment mee gemaakt dat er door iemand heen gepraat
werd.
Natura Artis Magistra was in dit gebeuren de geen die de locatie en de voorzieningen beschikbaar stelde.
Dit was echt tot in de puntjes verzorgd. Heel goed personeel goed eten en een heel goede planning.
Conclusie de soorten rijkdom van de wereld gaat snel achteruit we kunnen er iets aan doen en we
moeten er ook wat aan doen het bedrijfsleven begint door te krijgen dat alles op deze wereld afhankelijk
is van elkaar. Hoe gevarieerder de hoeveelheid van soorten hoe flexibeler we met zijn allen om kunnen
gaan met veranderingen. De economische crises word als voordeel ingezet om deze veranderingen die
nodig zijn toe te gaan passen en met een nieuw oog naar steden landbouw en natuur te gaan kijken en de
economische voordelen hier van inzichtelijk te maken.
Want we weten dat de duurzame ontwikkelingen van nu zeker economische brood op de plank brengen.
Voorbeelden; ledlamp, electroauto, zonnepanelen, permacultuur, enz.
Het vergroenen van de steden, het optimaliseren van de voedsel productie met behoud en verbetering
van biodiversiteit is niet makkelijk maar we kunnen het! En gaan het gewoon doen.
Meer info vind over dit congres vind je op http://www.artis.nl/artis-academie/congres-biodiversiteit/

Deze foto geeft een beetje een
beeld van het congres ik heb
geen foto van de hele zaal.

Redmond O’Hanlon, wat een man. Heel leuk om
naar te luisteren, zeker aan het eind van een
zware dag.

8 december ga ik “met begeleiding” weer naar Kenia.
Alle (voor mij normaal wordende) voorbereidingen zijn weer gedaan; ticket, malaria pillen, visum.
Taken die ik in Kenia moet doen zijn; bedrijfsrekening openen, iets in de teken bevoegdheid veranderen,
en natuurlijk het leukste kijken hoe alles gevorderd is. Als ik daar ben zullen er nog wel veel meer
dingen bij komen.
Voor Chantal (mijn vriendin) is dat heel anders zij gaat een heel groot nieuw avontuur tegemoet.
In augustus was het niet mogelijk om Chantal mee te nemen, dit was omdat er teveel op de planning
stond. En het absoluut niet leuk voor haar zou zijn. Nu het voor mij en het project een stuk rustiger is en
we zelfs twee weken hebben ingeplant voor vakantie moet dit helemaal goed komen.
Chantal heeft mij verteld wat ze graag wil zien in Kenia en ik
heb dat al in augustus allemaal geregeld. We gaan naar het
grote reservaat Masai Mara waar de van Discovery wel
bekende trek van de gnoes elk jaar te zien is. Hier verblijven
wij twee dagen en overnachten in een tent tussen alle wilde
dieren, dit is erg indrukwekkend als je s’nachts alle geluiden
hoort van de savanne. Ook gaan we naar Lake Nakuru waar
duizenden flamingo’s garnalen eten in een vulkaan kratermeer.
Rond dit kratermeer leeft ook een groep witte neushoorns.

Na al deze luxe gaan we naar Kitui waar we Africa Wood Grow
bosbouw boerderij gaan bezoeken en waar Chantal kan zien waar haar
vriendje al die tijd mee bezig is geweest. Ik weet zeker dat ze haar
ogen uit kijkt en versteld zal staan van de omvang van dit land.
Hier zullen we een aantal dagen verblijven. We slapen dan in een
speciaal voor ons ingerichte kamer in het huis van Daniel.
Hier verblijven we ongeveer een week en zullen wat vrienden
bezoeken en wat leuke dingen in de buurt bekijken.

Als laatste week gaan we een paar dagen naar Diani beach. Dit is een toeristisch gebied met schitterende
witte stranden en palmbomen. We gaan hier snorkelen en zien dan hele mooie koraal riffen met nog
mooiere vissen, ook zit de kans er in dat we wat dolfijnen tegen komen. Na het snorkelen gaan we
heerlijk eten op een eiland. Daarna terug varen naar Diani, verder relaxen we op het strand en gaan we
s’avonds uit, en kunnen we de hele nacht aan het strand feesten.
Ik vind dat wij en met name Chantal dit wel verdient hebben.

Bedankt voor het lezen en rond de kerstdagen komt
Nieuwsbrief 7 met alle nieuwtjes over de stand van
zaken over AWG met natuurlijk een foto van de
ontwikkelingen op het land.
Groetjes Roeland Lelieveld

