
 

 

 

 

 

 

 

Beste lezers,  

Blij ben ik, dat ik voor jullie over Africa Wood Grow (AWG) mag schrijven. In de maanden na mijn bezoek in april  

is er veel gebeurd. Zo heeft Voormedia een nieuwe website ontworpen, ben ik op een conferentie geweest over 

integrated reporting, heeft AWG een nieuwe watertank gemetseld en met succes bonen geoogst. 

Er zijn jammer genoeg ook ‘’dingen’’ die niet goed gaan. Zo had onze waterput allang af moeten zijn, is Daniel zijn 

laptop gecrasht en hebben we het nog moeilijk om onze producten en diensten te verkopen.  

 

New Design van onze website          

Sinds de start van AWG is  betrokken bij het werk dat 

wij doen. Zij hebben de nieuwe website gemaakt, zodat AWG een 

breder publiek kan bereiken. Met het nieuwe ontwerp komen wij 

professioneler over en dit helpt ons in het verkopen van onze diensten. 

Voormedia gelooft in de visie van AWG en zij is zich als bedrijf bewust 

van wat we met elkaar met onze wereld doen.  

Het spreekwoord “Een betere wereld begint bij jezelf” is hier zeker op 

zijn plaats. Zij nemen het initiatief voor milieubesparende 

ontwikkelingen. Zo maken zij ook gebruik van elektrische bedrijfsauto’s, 

is hun kantoor ingericht volgens het ‘cradle to cradle’ principe en is er 

een milieuvriendelijk datacenter. Mocht je de nieuwe website nog niet bekeken hebben ga dan snel naar: 

www.africawoodgrow.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrated reporting  

Ik ben op het congres integrated reporting "meten is weten" 

geweest. Dit congres werd georganiseerd door Nyenrode Business 

Universiteit, Utrecht Universiteit en Erasmus Universiteit samen met 

Ernst & Young en Accounting 4 Sustainability. Ik ben hier heen 

gegaan om meer te weten te komen over wat er allemaal gaande is 

op het gebied van integrated reporting. De ontwikkelingen vind ik 

erg interessant en ik volg deze al een tijdje. Het was nuttig voor mij 

om hier bij te zijn. Integrated reporting betekent dat een bedrijf niet 

alleen zijn financiële resultaten rapporteert maar ook de andere 

resultaten. Met andere resultaten doel ik op bijdragen aan de 

werkgelegenheid, Co2 uitstoot, biodiversiteit en cultuur.
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Extra watertank 

We hebben naast de waterput nog een watertank gemetseld. 

Purity (vrouw van Daniel) laat op de foto trots de nieuwe tank 

zien.  In deze tank kan wel 9000 liter water en is ideaal op deze 

plek.  Anders dan de tank die we al hadden, vullen we deze met 

water uit de put. Vanaf de put brengen we het water met 

tuinslangen naar de jonge boompjes.  Met de twee 4000 liter 

watertanks en de twee 9000 liter watertanks komt onze totale 

wateropslag op 26 duizend liter. Het hebben van waterreserves 

is belangrijk in een droog gebied als Kitui.  

 

 

De bomen 

Het land begint langzaam vol te staan met bomen. Ze groeien goed en over twee jaar zullen de 

eerste bomen gaan bloeien. Bijen maken heerlijke honing van deze bloemen en de vruchten kunnen 

we voor verschillende doeleinden gebruiken. Het hout van Melia volkensii is waardevol, omdat het 

een stof bevat dat het hout bestand maakt tegen insecten. Deze stof zorgt voor een langere 

levensduur van het hout en zorgt er voor dat het hout ideaal is voor deuren en deurposten.   

Er zijn nog bomen die door u geadopteerd kunnen worden.   Stuur een email met hoeveel bomen 

u wilt adopteren naar :  info@africawoodgrow.com 

 

      

 

 

Bonen geoogst. 

Voor het eerst in twee jaar hebben we bonen kunnen 

oogsten. Green grams om precies te zijn. De planten waar 

deze bonen aan groeien kunnen goed tegen de droogte.  

De plant gebruiken wij als voer voor de stieren en als 

groenbemester tussen de bomen. De overblijfselen van de 

plant ploegen wij door de grond. Deze bonen worden 

lokaal gegeten, maar het overgrote deel gaat via 

groothandelaren met de boot naar het Midden-Oosten. 
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De moeilijke markt, wat kunnen we doen 

Het is geen verrassing dat de meeste mensen in de buurt van 

AWG arm zijn. Het planten van bomen en het gezond houden 

van de omgeving heeft dan ook geen prioriteit.   

 

Toch hoop ik dat meer mensen inzien dat als je goed met je 

omgeving omgaat je er ook goed van kan leven. Het is tenslotte 

de wereld die voor ons zorgt niet andersom.  

Omdat de markt waarin wij werken moeilijk is, ben ik opzoek 

naar aandacht van bedrijven, die in het kader van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), een 

samenwerking met ons willen aangaan. En dat het bedrijf AWG 

bijvoorbeeld opdracht geeft voor de aanplant van een stuk bos. 

Er kunnen overigens ook bomen geschonken worden aan 

scholen en kerken. Op het moment hebben we 60.000 bomen 

Vraag naar de mogelijkheden via: info@africawoodgrow.com . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens AWG en mij als persoon dank ik u voor het lezen van deze nieuwsbrief.  

Vriendelijke groet, Roeland Lelieveld 

 

 

 Farm and field office Company post office box in Nairobi 
Africa Wood Grow (K) Ltd. Africa Wood Grow (K)Ltd, 
Kathome Village  P.O. Box 28053-00200, 

Yatta, Kitui  City Square, 

Kenya   Nairobi, Kenya. 
www.africawoodgrow.com 
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