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Beste Lezers,
Middels deze nieuwsbrief willen wij u informeren over hoe het gaat met Africa Wood Grow.
We nemen u graag mee in de gebeurtenissen van afgelopen periode zoals het monitoren van de verschillende
plantages, de aankoop en ontwikkeling van een vierde plantage, de ontwikkelingen binnen de stichting en de
aankomende klimaatmars in Amsterdam.
Monitoren
Bij Africa Wood Grow vinden we het erg belangrijk dat iedereen die daar in geïnteresseerd is kan zien waar wij ons
mee bezig houden. Daarom hebben we jullie de afgelopen jaren regelmatig op de hoogte gehouden van alle
ontwikkelingen middels de nieuwsbrief, nieuwsupdates op de website, en natuurlijk foto’s. Afgelopen tijd zijn wij ons
gaan afvragen hoe we voor onszelf en jullie de transparantie en informatieverstrekking nog beter kunnen maken.
Daarom zijn we afgelopen november begonnen met het maken van hoge resolutie luchtfoto’s van alle plantages.
Deze foto’s geven, naast prachtige plaatjes, veel
informatie over de staat van onze plantages.
Hiermee kunnen wij bijvoorbeeld zien:
 Hoeveel m² grond bedekt is met (door ons
geplante) vegetatie;
 Welke soorten vegetatie waar groeien;
 Wat de groeisnelheid van de bomen is over
de jaren heen;
 Hoeveel biomassa aan bomen we
geproduceerd hebben;
 Hoeveel CO₂ er is vastgelegd in deze bomen;
Een luchtfoto van het grensgebied van de Kathome plantage en daarnaast liggende
 Hoeveel water wordt opgenomen per m2
grond. Het contrast tussen de twee gebieden is groot, waar de Kathome plantage veel
beplante grond.
groen laat zien terwijl rechts geheel uitgedroogde grond wordt afgewisseld met een
enkele boom. De foto geeft zo mooi een weergave van de impact van bomen planten..

De eerste serie foto’s, te zien in onderstaande figuur, laat al mooi zien dat zowel op de Kathome als de Umu plantage
veel groen is ontstaan in de afgelopen jaren. Op de foto’s voor de Kamutei en Mugumo plantage is nog duidelijke
veel droge grond te zien. De Kamutei plantage, die ongeveer 60 km verwijderd is van de andere plantages heeft de
afgelopen jaren (sinds de aankoop in 2016) te maken gehad met extreme droogte wat heeft geleid tot het sterven
van veel jonge bomen. Maar gelukkig komen aan alle dalen en tegenslagen een eind en heeft tot nu toe 70% van de
in november 2018 geplante bomen het ook op de Kamutei plantage weten te overleven. We hebben bij de Kamutei
plantage ook een plan voor een groot water voorzieningsproject. Mocht je hier geïnteresseerd in zijn laat ons dit dan
weten via info@africawoodgrow.com

De Mugumo plantage is onze nieuwste plantage. Een nieuwe aanwinst sinds 2018! De plantage is vernoemd naar
een oude vijgen boom, ook wel de Mugumo tree genoemd die in vroegere tijden werd gebruikt als plaats voor
ceremonies en offers. De boom blijft natuurlijk staan en wordt hopelijk over een paar jaar omringt door een heleboel
meer jonge boompjes.
Komende jaren zullen we deze fotoreeks blijven maken om te kunnen laten zien hoe onze plantages zich ontwikkelen.
Op dit moment hebben wij dus vier plantages die óf zijn bedekt met bomen óf zijn voorbereid om snel beplant te
worden. Wij willen de vier plantages graag uitbreiden met nieuwe plantages. Heeft u hiervoor een top idee, laat het
ons dan weten via info@africawoodgrow.com

Een kleine weergave van de luchtfoto’s van onze boomplantages, gemaakt in 2018. Linksboven: de Umu plantage, midden boven: de Mugumu plantage,
rechtsboven: de Kamutai plantage, linksonder: de Kathome plantage. Grotere versies van de afbeeldingen zijn te vinden op
www.africawoodgrow.com/about onder het kopje Farm Locations.

De Klimaatmars in Amsterdam
Eindelijk is het zo ver! Overal in Europa zie je ze. De
klimaatmarsen. En wat zijn we trots dat de jonge generatie
het heft in handen heeft genomen en de regeringen er stuk
voor stuk op wijst dat het zo niet langer gaat. Na de
klimaatmars in Den Haag op donderdag 7 februari 2019 is
nu Amsterdam aan de beurt. Op zondag 10 maart 2019
zullen ook wij namens Africa Wood Grow en de AWG
Foundation mee lopen in de klimaatmars. Voor deze
gelegenheid hebben we onze krachten gebundeld samen
met andere Nederlandse organisaties die actief zijn op het
gebied van ecosysteem herstel. Samen met Ecosystem
Restoration Camps, Commanland, Trees For All, iEarth,
RENEW en Fairchar willen we in ons blok van de mars
aandacht vragen voor de potentie van ecosysteemherstel.
Want
zoals
onze
ontwikkelingen
laten
zien:
ecosysteemherstel kan het verschil maken tussen een
leefbare wereld of een verlaten wereld. Mocht je dit lezen
en denken “daar wil ik ook aan mee doen”, denk dan geen
tweede keer na maar kom gerust! Hoe meer mensen er
mee lopen, des te meer impact we kunnen maken.

Een foto van de succesvolle klimaatmars in Den Haag op 7 februari

We zien je graag op 10 maart!

Forest Market Foundation wordt Africa Wood Grow Foundation
In de vorige editie van deze nieuwsbrief is een korte toelichting gegeven op het onstaan van de toenmalige Forest
Market Foundation. Deze stichting is opgericht om de lokale boeren in Kenia te helpen met het herstellen van hun
onvruchtbare verdroogde grond. Vanaf nu heet deze stichting de Africa Wood Grow Foundation. Afgelopen jaren
hebben we gemerkt dat de naam nogal wat verwarring met zich mee bracht; “hoort het nu bij Africa Wood Grow?”,
“wat is de verhouding tussen Africa Wood Grow en de Foundation?”. Aangezien de stichting en het bedrijf Africa
Wood Grow hetzelfde doel nastreven - maar dit op een andere manier benaderen - hebben we besloten dit ook in
de naam naar voren te laten komen door de Forest Market Foundation om te dopen in de Africa Wood Grow
Foundation. Zo wordt en blijft het hopelijk voor iedereen duidelijk dat Africa Wood Grow Ltd. een bedrijf is wat
gebieden ecologisch hersteld door het aanplanten van bomen, en dat door dezelfde mensen wordt erkend dat de
lokale bevolking wel wat hulp kan gebruiken om dit herstel ook op hun eigen grond waarheid te laten worden. Om
dit goede doel te behartigen bestaat de Africa Wood Grow Foundation, die zich inzet om de lokale bevolking te
helpen met het aanplanten van bomen maar ook om de bevolking te onderwijzen over de aanplant en het
onderhoud. Voor dit doeleinde zijn natuurlijk wat financiële middelen nodig en donaties zijn daarom altijd meer dan
welkom.

Activiteiten en Bestuurswissel Africa Wood Grow Foundation
De afgelopen jaren heeft de Africa Wood Grow Foundation
goede vooruitgang geboekt. Ondertussen hebben 30 boeren
op privé grond 150 bomen geplant. Dus 4.500 bomen in
totaal! Er is een diverse groep boeren bij betrokken van
mannen en vrouwen die financieel meer of minder geld
hebben om te kunnen investeren. Ze leren van elkaar en
dragen allemaal een steentje bij. Tot onze grote vreugde zijn
een paar boeren door ons geïnspireerd geraakt en hebben zij
op eigen kracht en met eigen financiële middelen hun
herbebossingsproject uitgebreid met ongeveer 4000 extra
bomen.
De boeren van Kamiti CBO gefotografeerd voor hun vergaderkantoor
na de snoeitraining in januari 2019.

Afgelopen januari hebben twaalf van onze boeren een training gehad
van het Kenya Forest Service en van het Keniaanse ministerie van
landbouw. In deze training hebben de boeren geleerd hoe ze de
bomen tijdens de droge periodes kunnen snoeien om er voor te
zorgen dat de bomen fit blijven en ze mooi recht omhoog blijven
groeien om een prachtig schaduwgevend bladerdek te creëren
waaronder genoeg ruimte is om voedsel te verbouwen.
Zoals u merkt, heeft de stichting letterlijk en figuurlijk veel voeten in
de aarde. Ook bestuurlijk staat de stichting niet stil. Helaas stoppen
Jurjen Ververs (secretaris) en Mart van den Berg (penningmeester) met
hun bestuursfuncties per 31 maart 2019.
‘Ik wil Mart en Jurjen enorm bedanken voor hun inzet van de
afgelopen jaren,’ zegt Roeland Lelieveld. ‘Het was altijd snel schakelen
en we hebben mooie stappen gezet met elkaar. Dat zal ik zeker niet
vergeten.’
Willemijn van Leeuwen wordt per 1 april de nieuwe penningmeester
en neemt de functie van Mart over. Zoals u misschien heeft gelezen in
de vorige nieuwsbrief heeft Willemijn eind 2017 stage gelopen bij
Africa Wood Grow en de Foundation. Na deze stage is zij eigenlijk
altijd actief gebleven voor ons. ‘Het is dus super dat ze nu vol
enthousiasme en energie de functie van penningmeester op zich kan
nemen om zoveel mogelijk van de potentie van de stichting naar
buiten te laten komen’, aldus Roeland.

Een foto-impressie van de training over het snoeien van
de bomen.

We zijn dus nog op zoek een nieuwe secretaris. In een secretaris
zoeken wij iemand die het leuk vindt om zich bezig te houden met
alle correspondentie omtrent de stichting en wil meedenken over
de potentie en doelen van onze stichting. De functie vergt minimaal
1 uur werk per week.
Ben jij open, creatief, doortastend, heb jij interesse in de Afrikaanse
cultuur, klimaatverandering en herbebossing en heb je zin in een
leuke nieuwe uitdaging als secretaris? Mail dan voor maandag 18
maart 2019 jouw motivatie en cv naar info@africawoodgrow.com
en misschien ben jij vanaf 31 maart onze nieuwe secretaris.
Denk je dat een bestuursfunctie niet jou ding is? Maar wil je wel
graag een boompje bijdragen? Stuur ook dan gerust een email! Er
is altijd werk te verzetten en we kunnen alle hulp goed gebruiken.

Willemijn van Leeuwen samen met Prisca (één van de
Kamiti boeren) eind 2017.

Even Voorstellen
Wat leuk dat ik mij hier mag voorstellen! Waar te beginnen? Mijn naam is
Willemijn van Leeuwen. Ik ben 24 jaar en afgelopen september heb ik mijn master
in Geografie behaald. Naast mijn studie heb ik altijd veel gevolleybald, heb ik een
positie gehad in het bestuur van mijn studievereniging, en ben ik bovenal graag
buiten.
Nu ongeveer twee en een half jaar geleden werd het mij duidelijk dat ik voor mijn
master een stage mocht lopen. Toen ik dat hoorde wist ik eigenlijk al meteen dat
ik deze stage graag bij Africa Wood Grow wilde doen. Via via hadden Roeland en
ik elkaar al in 2010 leren kennen, toen Africa Wood Grow nog in de
kinderschoenen stond. Toen al vond ik zijn idee en inzet fascineerend. Door de
jaren heen heb ik veel geleerd over klimaatverandering, ecosystemen en hoe de
mens met de aarde om gaat. Net als Roeland ben ik er van overtuigd geraakt dat
met de goede zorgen en omgang we het voor elkaar kunnen krijgen om
klimaatverandering tegen te gaan door het herstel van ecosystemen om daarbij ook nog eens de mensen in deze
gebieden een beter leven te kunnen bieden. Met deze gedachte in mijn achterhoofd heb ik Roeland toen een
berichtje gestuurd met de vraag of ik mijn master stage bij Africa Wood Grow kon lopen. Natuurlijk! Was het
antwoord.
Mijn tijd in Kenia heeft mij laten zien hoe Africa Wood Grow en de Foundation zich inzetten, maar het heeft mij ook
kennis laten maken met het land. De droogte, de armoede maar vooral ook de vriendelijkheid van de mensen. Het
heeft voor mij benadrukt dat ieder mens een groene en leefbare omgeving verdient en hier verantwoordelijk voor is.
Bij terugkomst in Nederland had ik al snel besloten dat ik mij dan ook wil blijven inzetten om dit voor meer mensen
waarheid te maken. Als nieuw bestuurslid van de Africa Wood Grow Foundation wil ik samen met Roeland veel werk
verzetten en de kracht van de stichting meer tot uiting te laten komen.
Mugumo farm
De Mugumo farm is vernoemd naar de grote boom,
hiernaast weergegeven, de Mugumo boom. Met
wetenschappelijke naam Ficus sycomorus. Het is een
boom die door de geschiedenis van de mensheid vaak
een belangrijke rol heeft gespeelt. Zo komt hij voor in
de geschriften van het Jodendom, Christendom en
meer. Voor Egyptenaren was het de boom van het
leven, en is veel terug gevonden in tekeningen en in
graven. In Kenia symboliseert de boom de schepper van alles en werden hier offers gedaan om de machtige schepper
te aanbidden. De farm is mede mogelijk gemaakt door verschillende individuele mensen die een flink deel van de
financiering voor hun rekening hebben genomen. Deze farm is het nieuwste lid in de reeks en we hopen dat er nog
veel nieuwe “leden” bij zullen komen.

Daniel Muvali en werknemers bezig bij de aanplant van 3000 nieuwe bomen. November 2018, vandaag de dag heeft 50% van de aanplant het overleeft

De kwekerij
De boompjes worden gekweekt omdat de voornaamste soort die wij aanplanten zich alleen voortplant met behulp
van grote antilopen zoals koedoes en giraffen. Wij kweken tussen de 20.000 en 50.000 jonge bomen per jaar. In 2018
hebben wij zeker 10.000 bomen zelf geplant. We verkopen ook boompjes aan particulieren, stichtingen en aan de
Keniaanse overheid zoals te zien is op de foto.

In de toekomst willen wij ons ook bezig houden met ecologisch verbindingszones en onderzoeken hoe ver Africa
Wood Grow kan gaan in het terug laten komen van de oorspronkelijk voorkomende diersoorten. Het terug komen
van groot wild zou de ecologische balans verbeteren waardoor stukken land met minder inspanning van de mens
kan herstellen. Hier willen wij ons graag in verdiepen, dus mocht dit onderdeel je aanspreken stuur dan een email
naar info@africawoodgrow.com
Media
Regelmatig maakt Ruud Elmendorp een kort filmpje van ons werk. Zo willen wij jullie meenemen in het project. Dit
keer hebben wij ervoor gekozen om de werkdag van farmmanager Joseph Muvali te filmen. In deze film volgen wij
Joseph vanuit zijn huis naar het werk en zien de verschillende taken die hij uitvoert, tussendoor vertelt hij over wat
er is en wat we nog gaan doen. Je kan de film bekijken op ons Africa Wood Grow Youtube-kanaal. De film heet “A
working day at Africa Wood Grow” Reacties en likes bij de video zijn zeer welkom.

Namens het hele Africa Wood Grow team

Hartelijk dank voor het lezen en graag tot in de volgende nieuwsbrief!

