
Zeer gewaardeerde Lezers, 

Wat is er allemaal gaande, waar ben ik mee bezig 

en wat heeft AWG allemaal gedaan? 

Even een opsomming: zaailingen, groenten, 

plantgaten, stenen, water, salaris, bankrekening, 

stieren, pomp, KRA, buren, communicatie, 

aannemer,put, transport, klanten, boekhouding, 

biodiversiteit, film enz. 

Er zijn veel activiteiten gaande. We hebben de 

afgelopen tijd ook heel wat vorderingen gemaakt.  

Zo heeft Joel met één hulp 1000 plantgaten weten 

te graven en 300 bomen (Senna Siamea) langs de 

grens van het land geplant. 

Mwanzia heeft met hulp 35.000 zaailingen  van 

meerdere soorten opgekweekt en doet zijn best 

voor december de 50.000 te halen.  

Mbevo en Alex runnen de boel en zijn altijd 

aanwezig om klanten te woord te staan en om 

tomaten en andere groenten te verkopen, ook 

hebben zijn de verantwoordelijkheid over de 

gereedschappen de koeien de voorraad en de 

veiligheid op en rond het land. 

Inhuur en aannemer vijf man hebben 11000 stenen 

gemaakt en gebakken en zijn bezig met een 

waterput van 15 meter diep.                
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   Dream about a tree and start with a seed. 

 

Melia volkensii  

Senna siamea 

Erythrina abyssinica 

 

Azerdirachta indica 

Senna siamea 



 

AWG  in september. 

Mijn eerste indruk was, dat het land wel erg droog 

was. Dit greep me wel aan, omdat ik mij dit anders 

had voorgesteld. Er waren bijvoorbeeld gewassen 

verdroogd .  

Na een tijd aanwezig te zijn geweest op het land, en 

na een inventarisatie, begon ik in te zien dat het 

eigenlijk heel goed gaat ondanks de droge 

omstandigheden.  

Wat voor mij heel leuk was, was om met eigen ogen 

te zien dat wij voedsel produceren wanneer dat in 

dit gebied eigenlijk niet meer wordt gedaan. Dit 

komt door het tekort aan water in de droge tijd  

Klanten kwamen elke dag met een zelf mee 

gebracht tasje om groenten te plukken en deze 

vervolgens af te rekenen bij Mbevo. Hij maakt hier 

netjes een bonnetje van die hij aan de klant geeft. 

Voor mij is dit echt mooi om te zien, dat je op deze 

manier een soort van economie creëert.  

Wat ook mooi is om te zien zijn al die duizenden 

jonge boompjes, wachtend om geplant te worden. 

En de wateropslag waar in wat vissen zwemmen die 

muggenlarven opeten. Deze vissen kunnen we ook 

weer gebruiken om straks uit te zetten in grote 

viskweekvijvers die we nog moeten aanleggen.  

Bedankt, dit project wordt een groot succes. 

 

 

 

 

  

 


