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

 
 
 

Beste Nieuwsbrief lezers, 
 
Om de gang er in te houden vond ik het tijd voor een nieuwsbrief. Van uit mijn omgeving heb ik al een 
aantal keer te horen gekregen waar blijft de nieuwsbrief? en vragen zoals: Hoe gaat het daar in Kenia? 
Werken ze nog? Hoe houd jij eigenlijk toezicht als je zo ver weg bent? Hoeveel bomen zijn er al 
geadopteerd?  
 
Hoogste tijd voor een Nieuwsbrief! 
 
 
Onderwerpen / gebeurtenissen 

- Hoe gaat het in Kenia? 
- Gastles Hogeschool Rotterdam  
- Wat is er tot nu toe bereikt? 

 
 
 
Hoe gaat het in Kenia?  
 
De mannen van AWG zijn hard bezig met 
oogsten zaaien en weer (3de) oogsten. Daarnaast 
zijn ze uiteraard bezig met plantgaten graven 
stekjes kweken en stekjes planten. De eerste 
grote oogst zoals hier op de foto te zien is  
bestaat uit tomaten. Gemiddeld brachten 
deze tomaten 12 euro per krat op. We 
hebben 10 kratten kunnen verkopen en dus 
120 euro verdient. Een succes! Niet zo zeer 
om het geld maar om het feit dat deze 
tomaten in een gebied gekweekt zijn waar 
normaal geen tomaten gekweekt worden. In 
verband met gebrek aan water. De markt in 
de buurt (een uur met de bus) word altijd 
bevoorraad door kwekers die hun producten 
ver van Kitui kweken waar het regelmatig 
regent. Mensen uit de omgeving kunnen nu 
dicht bij huis zonder reiskosten gevarieerd 
eten kopen voor een normale prijs. Op het 
gebied van productie en inkomsten ben ik 
niet echt op de hoogte. Daniel en ik zijn 

beiden in Nederland en Purity zit in de laatste 
maanden van haar zwangerschap. Controle op 
de werkzaamheden en communicatie staan 
momenteel op een laag pitje, ik vertrouw er op 
dat het goed gaat. 

- 2 maanden 



 
Gastles Hogeschool Rotterdam 

 
In januari 2011 heb ik voor een groep leuke studenten van Milieugeografie mijn project 
mogen presenteren. De groep was zeer geïnteresseerd en ik heb de les zonder enige moeite 
kunnen vullen.  
Het bericht dat de docent heeft geschreven deed mij bijna opstijgen. Lees zelf maar wat ze 
geschreven heeft: 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Gastles door Roeland op de Lerarenopleiding Aardrijkskunde van de 
Hogeschool Rotterdam,  15 februari 2011  
 
Als docent van het vak Milieugeografie aan de lerarenopleiding 
aardrijkskunde viel het me op dat de boodschap vaak negatief is. 
Soortenrijkdom  gaan achteruit, bossen worden gekapt, klimaat 
verandert, water vervuilt, energie raakt op .....  je wordt er niet vrolijk 
van. Maar als docent aardrijkskunde moet je toch je middelbare 
scholieren ook perspectief kunnen bieden.  Het kan anders, we kunnen 
ook iets doen!  
Ik zocht dus naar een positief verhaal uit de praktijk om de cursus mee 
te beëindigen en kwam uit bij een oud-leerling van het Wellantcollege, 
Roeland.  Ikzelf ben ook in  Kenya geweest en al onze studenten gaan 
verplicht op excursie naar  Afrika (Ghana), dus dat is nog een extra 
reden om dit verhaal te willen horen.  
 
Roeland was gelijk enthousiast en gaf dus een gastles aan de 
deeltijdstudenten. En dat pakte heel goed uit.  Het werd een positief 
verhaal, over herbebossing, werkgelegenheid, voedselproductie, het 
tegengaan van erosie en verwoestijning ...  
Een “One man can make the difference”-verhaal. Werkelijk 
ongelofelijk hoeveel er is bereikt in zo’n korte tijd en met zo weinig geld! 
We hebben met stijgende verbazing geluisterd naar zijn verhaal: land 
gekocht, personeel gevonden, spullen aangeschaft, stenen gebakken, 
huizen gebouwd, ossen gehaald, land geploegd, maïs en bonen geplant, 
water gepompt, gaten gegraven, boompjes gezet, en alles lijkt maar 
goed te gaan. Kleine teleurstellingen werden overwonnen, problemen 
zijn er om op te lossen. Indrukwekkend om Roeland zo nuchter zijn 
verhaal te horen doen. Inderdaad, dat kan dus ook, gewoon aanpakken 
en doen. Prachtig.  
 
Roeland, heel erg bedankt voor je positieve verhaal; we willen heel 
graag horen hoe het in de komende jaren gaat met de bomen en het 
bedrijf!  Zorg goed voor onze 15 adoptiebomen! We wensen je er alle 
succes mee! 
 
Hanneke Maasland  



Wat is er tot nu toe bereikt?    
 
 Er is werkgelegenheid we hebben vijf 
man fulltime aan het werk voor een goed 
salaris. Er is voedsel productie en klanten 
die blij zijn dat ze dat in de buurt voor een 
goede prijs kunnen kopen. We hebben al 
meer dan 350 inheemse bomen geplant, 
die straks bijdragen aan de biodiversiteit 
en tegengaan van erosie.  
 
Hier onder een aantal foto’s van hoe het er 
nu uit ziet om een wat beter beeld te 
krijgen. 
 

  

 
 
 

Aubergines 

Mbevo die tomaten zaailingen 
uit het zaaibed haalt om ze in 
het veld te planten. 

Tomaten uitgeplant in het veld 

De maïs heeft vijf zakken van 100 kilo opgeleverd. In de hele omgeving is 
de maïs door gebrek aan water verloren gegaan en word nu gebruikt als 
vee voer. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Alex is hier bezig met het graven van plantgaten voor de jonge bomen.  

Een plantgat.  Patrick is hier plantgaten aan het 
graven. 

De nieuwste aanwinst een schitterende herenfiets 
voor vervoer van producten naar de markt. 

Ik heb nog veel meer te laten 
zien en zal heel snel nog een 
nieuwsbrief maken. 
 
Bedankt voor de adopties. 
De teller staat nu op 103 
bomen.  
 
Info@africawoodgrow.com 
 
 
 
 
Bedankt voor het lezen, 
Groet, 
Roeland Lelieveld 


