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Verantwoordelijkheid
voor anderen
In 2008 zijn we 20 jaar actief in Midden-Amerika. We hebben in die tijd veel
projecten gerealiseerd. Als kleine organisatie heeft het International Tree
Fund geen grote ambities om landen of werelden te veranderen. Wel willen we
de woon- en leefomstandigheden van individuen verbeteren.
En dat hebben we gedaan. Mensen hebben schoon drinkwater gekregen of
konden een winkeltje beginnen, kinderen gingen naar school en bomen zijn
aangeplant voor een beter milieu. De essentie van het International Tree Fund
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is dat wij ons verantwoordelijk willen voelen voor onze leef- en sociale omgeving, en dat mensen in Midden-Amerika deze betrokken- en verbondenheid
ervaren. Zo heeft onze oprichter Wouter van Dam, gestorven op 20 maart dit
jaar, het gewild. Zo zullen wij dit werk doorzetten. Leest u onze nieuwsbrief
aandachtig door, met uw steun gaat dat ook dit jaar weer lukken.
Leen Verbeek, voorzitter ITF

Wouter van Dam (1929-2008)
Op 27 maart jongstleden hebben wij

Sinds 1988 zijn wij met Wouter actief

Wouter van Dam begraven, de

geweest in Midden Amerika. In die 20

inspirator en oprichter van het ITF.

jaar zijn ongeveer 300 kleine projecten

Wouter was het die de basisbeginselen

gerealiseerd. Elke keer opnieuw bleken

verwoordde van het International Tree

de eenvoudige principes te werken.

Fund. Die zijn nog steeds ons uitgangs-

Duizenden bomen zijn aangeplant,

punt: Het ITF is een organisatie met

waterbronnen zijn aangelegd en

respect voor de inheemse culturen als

beschermd, economische projecten

basis. De mensen die in het oerwoud

hebben de levenskwaliteit verbeterd,

wonen weten het beste hoe met dit bos

en de projecten ter versterking van de

om te gaan, zolang zij in de gelegen-

culturele identiteit hebben in veel

heid worden gesteld hun eigen cultuur

stammen het zelfrespect en zelfbewust-

te handhaven. Sociale solidariteit kent

zijn omhoog gestuwd. Een groot aantal

geen afstand. En: projecten zullen altijd

inwoners van Guatemala, Honduras, El

slagen als zij door de uitvoerders zelf

Salvador, Costa Rica en Nicaragua is

zijn gevraagd en ook door hen zelf

Wouter dankbaar voor zijn inzet en

worden uitgevoerd.

betrokkenheid.
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Hoe werkt het iTF?
Het International Tree Fund is een Nederlandse vrijwilligersorganisatie die
zich inzet voor het behoud, beheer en herstel van bos en oerwoud, gekoppeld

3451 ZR Vleuten

aan het welzijn van de mensen – veelal indianengemeenschappen – die in en

030-29 70 937

om die bossen wonen. In Nederland worden de activiteiten van het ITF uitgevoerd door vrijwillige medewerkers, waaronder deskundigen op het gebied
van tropische bosbouw, internationale samenwerking en projectbegeleiding.
Het ITF hanteert geen lange, formele

De ingediende projecten komen

procedures voor de aanvraag van

terecht op een lijst, die wordt rondge-

projecten, maar stelt wel de eis dat

stuurd aan de contacten van het ITF,

Bestuur: Leen Verbeek (voorzitter),

deze worden ingediend door de partij

waaronder veel particulieren. De

Pascal Budding (penningmeester),

die er direct bij gebaat is. Hierdoor

donoren kunnen kiezen welk project ze

Martijn van Dam (secretaris), Mark

kunnen we ervan uitgaan dat ze

willen ondersteunen. Ook gaan er

aansluiten bij de lokale behoefte, en

aparte aanvragen naar grotere

dat ze goed worden uitgevoerd.

organisaties.

Het ITF financiert projecten die voor

Eén à twee keer per jaar reizen een

andere goede doelen vaak niet

paar medewerkers af naar Midden-

Ab van Ittersum, Pablo Jiménez

aantrekkelijk zijn. Omdat ze bijvoor-

Amerika, om lopende projecten te

Esquivel, Runa Kûller, Carine

beeld zo klein zijn dat de overhead-

bezoeken, en nieuwe aanvragen in

kosten die een groter fonds heeft niet in

ontvangst te nemen en te bespreken.

verhouding staan tot de omvang van

Ook wordt dan het geld voor nieuwe

het project. Of omdat de lokale

projecten overhandigd.

gemeenschappen niet in staat zijn te

Het is een bewuste keuze om de

voldoen aan de eisen van financiële

middelen voor een project persoonlijk

verslaglegging. Soms helpt het ITF hen

af te dragen. Zo weten we honderd

daarbij, en is dan een intermediair

procent zeker dat er nergens iets ‘aan

tussen de lokale gemeenschappen en

de strijkstok’ blijft hangen, en hoeven

de grotere fondsen.

we niet te werken met – vaak grote en

Joenje, Judith Westerink
Medewerkers: Koos Biesmeijer, Anneliese van Dam, Arianne Fijan,
Marchien den Hertog, Harm Hofstede,

Portengen, Ralf Verbeek, Joris Voeten,
Petra Wilbrink, Paul Wolvenkamp

Website
Op de website www.itf.nl vindt u
uitgebreide informatie over de doelstellingen, vrijwilligers, de projecten en
resultaten van het ITF.

bureaucratische – intermediaire
organisaties. De overheadkosten van
het ITF zijn dan ook minimaal, en door
het persoonlijk contact is het wederzijds
vertrouwen groot.
Particulieren krijgen verslag van de
resultaten in deze nieuwsbrief; grotere
donoren ontvangen aparte projectverslagen. De uitgebreide reisverslagen
van ITF-leden kunt u vinden op onze
website www.itf.nl.
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Een ITF-medewerker overhandigt
geld voor een project in Conte
Burica.
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Financieel overzicht 2007

Ten slotte is in 2007 een bedrag van
circa 1100 euro uitgegeven aan een
ticket voor Miguel de Soto Cruz van
Arbofilia, met wie het ITF al vanaf het

Inkomsten
Particulieren

€ 7.615,93

(4%)

begin intensief samenwerkt aan de

Organisaties

€ 181.584,29

(96%)

Corridor in Costa Rica. Miguel kon

Totaal

€ 189.200,22

hiermee een tegenbezoek aan Nederland afleggen, waarin de nodige

Uitgaven

zakelijke aangelegenheden zijn

Organisatiekosten

€ 2.169,99

(1%)

geregeld, en hij afscheid heeft kunnen

Reiskosten

€ 6.384,07

(2,8%)

nemen van Wouter van Dam. Een deel

Realisatie projecten

€ 218.542,25

(96,2%)

Totaal

€ 227.096,31

van de kosten voor het ticket is door de
vrijwilligers van het ITF zelf betaald;
het restant is gefinancierd door het ITF.

Inkomsten

De reiskosten in 2007 hebben betrek-

Uitgaven projecten

Was 2006 met circa 195.000 euro al een

king op (een deel van) de kosten voor

Ruim 218.000 euro werd in 2007

recordjaar wat betreft de inkomsten,

reis en verblijf in Costa Rica begin

uitgegeven aan projecten. Ongeveer

ook in 2007 is een enorm bedrag

2007 (circa 2400 euro), en in Guate-

driekwart was bestemd voor Costa

ontvangen. Ruim 189.000 euro kwam

mala eind 2007 (circa 3200 euro). Net

Rica; het overige deel voor projecten in

binnen om projecten te realiseren.

als in 2006 werd het jaarlijkse bezoek

Guatemala. In totaal werden 18

Opvallend is dat het overgrote deel

van het ITF aan Latijns-Amerika in

projecten ondersteund. Evenals in het

van dit geld (96 procent) afkomstig is

twee aparte reizen afgelegd (een keer

voorgaande jaar was een groot deel

van organisaties; het aandeel van

naar Costa Rica en later nog een keer

van de bijdragen voor Costa Rica,

particulieren neemt af. Voor ons is dat

apart naar Guatemala). In voor-

zoals die van IUCN en de provincie

een reden om in 2008 extra te inves-

gaande jaren is namelijk gebleken

Noord-Holland, bestemd voor het

teren in de relatie met particuliere

dat de tijd die tijdens één reis beschik-

Corridorproject (CEC). Daar werd dan

donoren, mede omdat de versterking

baar was, over het algemeen te krap

ook ruim 122.000 euro aan uitgegeven.

van de band tussen mensen hier en

was om alle projecten goed te kunnen

die in Latijns-Amerika een belangrijk

bezoeken en de persoonlijke

Miguel Soto Cruz, die al jaren werkt

onderdeel is van de grondslagen van

contacten met de mensen in Latijns-

aan het Corridorproject, kon vorig

het ITF. Zie bladzijde 11 voor een

Amerika goed te onderhouden.

jaar Nederland bezoeken.

overzicht van de zeer uiteenlopende
organisaties die het ITF afgelopen jaar
hebben gesteund.

Organisatie- en
reiskosten
De ITF-traditie om zo weinig mogelijk
organisatiekosten te maken heeft zich
dit jaar gelukkig weer doorgezet. Veel
kosten, zoals een deel van de reis- en
verblijfkosten in Latijns-Amerika, en
uitgaven in Nederland, worden door
onze vrijwilligers zelf gedragen. De
organisatiekosten zijn in absolute zin
iets toegenomen. Dat heeft vooral te
maken met de toenemende vraag
naar onze nieuwsbrief, die daarom in
een grotere oplage dan voorheen is
geproduceerd en verspreid.
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Resultaten 2008

Resultaten
Costa Rica
Costa Rica staat bekend om zijn
prachtige regenwouden. Helaas is het
grootste gedeelte hiervan al
verdwenen. Het ITF steunt in Costa Rica
projecten die gericht zijn op natuurbescherming. We maken ons sterk voor
het behoud van bestaand regenwoud
en voor herbebossing.
Het ITF ondersteunt ook de oorspronkelijke bewoners van het regenwoud, de
indianen. Met het kappen van de
bossen dreigt hun traditionele levenswijze te verdwijnen. De projecten in
Costa Rica worden vooral ingediend
door indianenstammen en door

kinderen op de lagere scholen worden

Vrouwen in Conte Burica bekijken de

Unaproa, een boerenorganisatie. Met

verteld welke culturen er zijn in Costa

nieuwsbrief van het ITF.

deze gemeenschappen en organisatie

Rica, hoe zij leven en wat hun

werkt het ITF al jaren samen.

gebruiken zijn (zie project 2006-1).

een mondelinge cultuur en hebben

Samen met de Costaricaanse natuur-

Het netwerk onder de indianen breidt

moeite om projecten te beschrijven of

beschermingsorganisatie Arbofilia ten

zich nog steeds uit. Opnieuw zijn

verslagen maken. Het ITF, met zijn korte

slotte heeft het ITF het samenwerkings-

contacten gelegd met ver afgelegen

lijnen, persoonlijke contacten en

verband Corridor Ecologica Carara

groepen die niet over de weg zijn te

minimale bureaucratie kan daarom

(CEC) opgericht. De stichting koopt

bereiken. Deze mensen hebben alleen

zeker iets voor hun betekenen.

stukken grond op en beplant deze met
bomen, waardoor waardevolle
ecologische zones met elkaar
verbonden worden.

Meer aandacht
inheemse cultuur
In Costa Rica lijkt een opmerkelijke

Projecten met indianen
stammen
Bribri-namen en
verhalen

Ricaanse overheid is van plan dit
lesmateriaal op te nemen in het

kreeg onze contactpersoon in het land,

2006-1 Lesmateriaal Bribri en
Cabecar

Ali Garcia, een landelijke prijs uitge-

In het Talamanca-gebergte ligt een

reikt voor zijn inspanningen voor de

groot reservaat waar de Bribri-

inheemse cultuur. Terwijl het er

indianen leven. Het gebied is alleen

voorheen op leek dat de overheid het

per kano te bereiken over de rivier

bestaan van de indianen nauwelijks

de Sixaola. Ali Garcia maakt goede

2006-3 Landbouwhervorming
indianen Casona de Coto Brus

erkende, lijkt dat nu te veranderen. Ali

vorderingen met het verzamelen van

Dit is een succesvol project. Tien

Garcia is inmiddels gevraagd een

informatie en laat ons lange lijsten

families zijn ieder op hun eigen stuk

leerstoel aan de universiteit te

zien met Bribri-verhalen en namen

grond bezig geweest om de Tiquisque-

aanvaarden. Ook heeft hij opdracht

van planten en dieren. Er is een

wortel biologisch te verbouwen. Ze

leerboeken te ontwikkelen waarin de

boekje ontwikkeld en de Costa

hadden een goede opbrengst en

ontwikkeling aan de gang. Vorig jaar



reguliere aanbod op de scholen. Een
hele prestatie dus!

Succesvolle
wortelteelt
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Medicijnman in
opleiding

konden een groot deel verkopen aan

ook de watervoorziening verbeterd is.

handelaren van buiten het reservaat.

Ongeveer vijftig mensen uit de

Het project is nog niet helemaal

gemeenschap profiteren hiervan;

zelfvoorzienend. Vooral de zaden zijn

bijna allemaal hebben zij ook meege-

2006-6 Behoud traditionele
geneeskunst Conte Burica

erg duur, maar omdat de families een

holpen met het project. Zelfs de boeren

De Guayami-indianen hebben zich

grote voorraad zaaigoed uit hun eigen

uit de buurt komen nu om water

verenigd in de Ngobegue-organisatie.

oogst konden halen, hopen ze dat het

vragen, omdat hun onbeboste

Het gebied waar ze wonen, El

nu snel rendabel wordt. De grootste

hellingen geen druppel water meer

Progresso, ligt erg afgelegen. Er loopt

waarde van het project is dat de

bevatten.

geen weg naar toe; je komt er na een

mensen zichzelf nu als volwaardige
producenten zien en meer middelen
hebben om zich verder te ontwikkelen.

Hotelkamers in het
bos

lange tocht van tweeënhalf uur te voet
door het oerwoud. In Conte Burica
hadden deze indianen voor een eerder

2006-5 Behoud inheemse cultuur
Terraba

project met het ITF een stuk kaalge-

voor de wortelteelt, op de rest
verbouwen ze groentes voor eigen

Dit project draait om het overdragen en

grote variëteit aan planten en bomen.

consumptie.

behouden van de Terraba-cultuur. Een

Deze kunnen weer worden gebruikt in

deel was al gerealiseerd toen we het

het huidige project: het onderwijzen

bezochten: voor gasten zijn cabinas –

van traditionele medicijnen aan leden

2006-4 Kwekerij en voorlichting
over herbebossing rond
bronnen Terraba

eenvoudige hotelkamers – gebouwd

van de stam. De medicijnman vertelde

waar we uitstekend in hebben

dat hij hier erg blij mee is. Hij wordt al

geslapen! De indianen hebben grote

wat ouder en het begon voor hem

De Terraba-indianen leven in het

plannen: ze laten ons een conceptfolder

zwaar te worden om alle zieke mensen

stroomgebied van de rivier de

zien die ze willen verspreiden, waarin

te bezoeken en behandelen. Nu zijn er

Terraba. Er is een kwekerij voor 5000

ze het museum, de slaapplekken en

gelukkig ook andere mensen die dat

bomen opgezet om stukken bos

diverse activiteiten promoten. Op deze

kunnen.

opnieuw aan te planten. Delen van het

wijze willen zij hun cultuur uitdragen,

Er zijn nu tien mannen en vrouwen

bos zijn inmiddels hersteld, waardoor

en dat doen ze vol enthousiasme.

opgeleid. Een van de deelneemsters

Een kwart van hun land gebruiken ze

Water dankzij bomen

slagen oerwoud herbeplant met een

vertelde dat ze blij is dat ze nu zelf haar
Boompjes staan

kinderen kan helpen als ze ziek zijn en

klaar om geplant

ze niet helemaal naar de dure kliniek

te worden in het

hoeft.

Terraba-gebied.

Don Gustavino, de medicijnman, legde
uit dat de afgelopen vier jaar pas het
begin is van de totale scholing tot
medicijnman of -vrouw. De indianen
willen dus graag verder met het

Dorpelingen in

project.

Conte Burica
verzameld rond de
‘vergaderboom’.
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Kinderen krijgen les over het belang
van het behoud van de oerwouden,
op een feestelijk festival van Una
Proa.

bossen rond de plantages al veel
bomen geplant met vruchten die de
bosdieren eten, maar het project is nog
niet voltooid.

Milieufeest
2006-7 Dag van het water en de
Boer

Projecten met Una Proa

Er is een feestelijke dag georganiseerd

De organisatie Una Proa is ontstaan uit

manier wil de lokale bevolking de

natuur en water. Met de aanwezigheid

een groep mensen die ongeveer 20

dieren een handje helpen met het

van zes scholen, veel ouders, leraren

jaar geleden gevlucht zijn voor de

vinden van voedsel, zodat ze de

en pers was het festival een groot

burgeroorlog in El Salvador. Zij hebben

plantages met rust laten. Er zijn in de

succes.

voor ruim honderd schoolkinderen, in
het kader van de bescherming van de

met toestemming van de Costa
Ricaanse regering een aantal gemeenschappen opgericht. Het gaat hen
goed, ondanks de oorlogstrauma’s
waar velen nog aan lijden.

Geslaagde samenwerking
Madre Verde

Water zuiveren in
kuilen

2006–11 Herbebossing van een
plantage door Madre Verde

stad Palmares. Dit project betrof het

2005-12 Natuurlijke
waterzuivering Unaproa

In 2007 is het ITF gaan samenwerken

oude plantage, met medewerking van

met de organisatie Madre Verde in de

scholen, brandweer en andere

herbebossen van stukken van een

In dit project uit 2005 zijn waterfilters bij
scholen geplaatst om water te zuiveren.
Er moeten er nog twee gebouwd
worden, de overige zes zijn af en
werken prima. De installatie bestaat uit
een enorme kuil, waar het water door
stenen, grind en fijn zand wordt geleid.
Het komt er zo weer schoon genoeg uit
om naar de nabij liggende rivier te
worden gevoerd.

Fruitbomen voor
apen
2006-8 Fokkerij en
voedingsplaatsen voor
bosdieren.



Dit project omvatte het creëren van
voedingsplekken voor dieren in het
bos, met name voor apen. Op die

In Madre Verde zijn terrassen weer beplant.
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groepen uit Palmares. Het stuk dat

klus die ze afgelopen jaar geklaard

de beide uiteinden van de Corridor

herbebost wordt is een cuenca, een

hebben. Er zijn ook al veel nieuwe

van water voorziet. In La Potenciana

zijdal in een bergrug dat water levert

boompjes op geplant.

gaat het om 40 gezinnen.

aan de gemeenschap. Madre Verde is

De nieuwe projecten in Costa Rica

er in geslaagd allerlei groepen te

vindt u in de projectenlijst 2008, achter

mobiliseren, die elk een deel van het

in deze nieuwsbrief. Het reisverslag van

Contract met Delta
Lloyd

onderhoud van de herbeplanting voor

het bezoek dat Ralf Verbeek en Petra

Al jaren zijn we bezig deze corridor te

hun rekening nemen. Het grasvrij

Wilbrink aan Costa Rica brachten is

ontwikkelen. Elk jaar een beetje succes

maken van de terrassen was een grote

binnenkort te vinden op onze website.

heeft alles bij elkaar een flink resultaat
opgeleverd. Dit levert nieuwe

Carara Ecologische Corridor
Corridor bijna aaneen gesloten

problemen op, omdat we tot op heden
alleen incidenteel geld weten te
vinden. Daarmee kunnen we land
aankopen en bomen planten. Maar

Het herbebossingsproject Corridor Ecologico Carara streeft naar een aaneen-

beide moeten natuurlijk ook worden

gesloten beboste corridor tussen de nevelwoudzone en het neerslaggebied

beheerd. Arbofilia is net als het ITF een

van de Turrubares op circa 1800 meter hoogte, en het Carara National Park

organisatie die voor een deel van

op ongeveer 500 meter hoogte.

vrijwilligers afhankelijk is. De Corridor

Er is de laatste tijd flink grond aangekocht in de Corridor, dankzij finan-

is nu op een punt aanbeland dat hij te

ciële bijdragen van de Provincie Noord-Holland, het Nederlands Comité voor

groot wordt om ‘erbij’ te doen. De

IUCN en Delta Lloyd. De eerdere route die we in gedachten hadden, via de

organisatie moet groeien om profes-

bergtop, lukte niet omdat een van de grondeigenaren een zeer hoge prijs

sioneler te kunnen draaien.

vroeg voor zijn land. Daarom is een andere route gekozen via een rivierdal

Het wordt dus tijd om afspraken te

(Río Caite). Op één stuk grond na is de Corridor tussen regenwoud en

maken voor langere termijn. Dit doen

nevelwoud nu gesloten. Op sommige plekken is hij alleen nog erg smal. De

we bijvoorbeeld met Delta Lloyd. De

Corridor is nu 275 hectare groot. De belangrijkste partners in het project zijn

maatschappij heeft een groene

Arbofilia, het ITF en de Duitse organisatie Pro Regenwald.

autoverzekering op de markt gebracht
met CO2 -compensatie. Het ITF gaat een

Er zijn ook weer veel boompjes geplant,

IUCN en Ideële Verzekeringen. Ze staan

contract sluiten met Delta Lloyd waar-

met name in Cinco Pasos (over-

er goed verzorgd bij. We waren onder

door meerdere jaren zicht ontstaat op

gangsbos), La Potenciana (nevelwoud)

de indruk hoe goed de boompjes

en La Fuente (regenwoud), respectieve-

groeien die in eerdere jaren zijn

Medewerkers van het ITF, Arbofilia en

lijk met steun van Noord-Holland, NC-

geplant. Ook hebben we de twee

Pro Regenwald bezoeken te paard het

drinkwatersystemen gezien waarmee

hooggelegen La Potenciana, waar het

de Corridor de gemeenschappen aan

nevelwoud begint.

De corridor is bijna aaneengesloten.
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beschikbare financiën voor de corridor.

goed gezorgd, want hoewel we altijd

is een nieuw dagelijks bestuur gekozen,

Ook andere bedrijven hebben inmid-

vertellen dat het een bos moet worden

waarmee een nieuwe generatie leiders

dels interesse getoond voor afspraken

waarin bomen ook dood gaan, is

zich aandient. Helaas wordt hun het

als deze. Zie voor onze ideeën over de

Arbofilia zich bewust van de persoon-

werken nog steeds erg moeilijk

zin van CO2 -compensatie de nieuwsru-

lijke verhalen achter elke boom.

gemaakt. Regelmatig horen we dat

briek in deze nieuwsbrief.

Op dit moment zijn 1482 boomcertifi-

medewerkers zijn omgebracht. Het

caten verkocht. Dat zal nu snel meer

kantoor van de CGTG is het afgelopen

worden, dankzij het ICT-bedrijf Nova

jaar beroofd van computers, maar in

Silva, die voor elke dag dat het voor

goede samenwerking met CLAT en CNV

een klant werkt een boomcertificaat

is de schade snel hersteld.

aanschaft. De teller staat nu al op 150!

De corruptie en straffeloosheid zit de

Het bedrijf doet haar naam – Nova

ontwikkeling van Guatemala ernstig in

Het
certificaat
bomenbos

Silva betekent nieuw bos – eer aan.

de weg. Juist daarom is het goed te

Het certificaatbomenbos wordt

U kunt certificaatbomen bestellen met

merken dat onze projecten op kleine

fantastisch onderhouden. De meeste

het formulier op de laatste bladzijde

schaal aanslaan bij de bevolking. De

boompjes worden door vrijwilligers

van deze nieuwsbrief.

nieuwe dorpen – er zijn er inmiddels al

geplant. Uw certificaat betaalt dus

zes – ontwikkelen zich goed. De

vooral het opkweken in de kwekerij en

Het verslag van het bezoek dat Pablo

economische projecten zijn succesvol

de jaren van onderhoud. In vergelij-

Jiménez en Judith Westerink aan de

en de onderwijsprojecten zorgen voor

king met de andere aanplantgebieden

corridor brachten is binnenkort te

een nieuwe en ontwikkelde bovenlaag,

wordt voor de certificaatbomen extra

vinden op onze website.

die het voortouw kan nemen in de
gemeenschappen.

Het certificaatbomenbos wordt
fantastisch
onderhouden.

Naaldbomen en
koffiestruiken
2006-13 Herbebossing in
Esquipulas
Het geld voor de herbebossing van
Esquipulas is gebruikt voor het
beplanten van grond in het naburige
dorp San Joaquin. De hier wonende
Q’eqchi-indianen zijn extreem arm, en
het grondgebied waar zij wonen wordt
voor een deel betwist door een
grootgrondbezitter. Toch houden zij vol
en bewerken met schamele middelen

Resultaten Guatemala

hun land. Er zijn 5000 naaldbomen en
10.000 koffiestruiken aangeplant. Ook
zijn cursussen gegeven in het telen en

In Guatemala is de samenleving hard.

vakbond CGTG (Central General de los

onderhoud van de planten, en is steun

Elk jaar sterven er mensen die

Trabajadores de Guatemala). Het

van de overheid verworven voor de

betrokken zijn bij onze projecten. Ze

CGTG beheert de studiefondsen voor

ontwikkeling van dit dorp.

worden vermoord, alleen maar omdat

vrouwen en jongeren en draagt zorg

ze zich willen ontwikkelen of opkomen

voor de uitvoering van de projecten in

voor minimale rechten. Toch zetten zij

met name de ‘nieuwe dorpen’ (nieuwe

met optimisme hun werk voort. Onze

gemeenschappen van mensen die

hulp is daarbij een belangrijke steun.

achterstallig loon uitbetaald hebben

2006-14 Ondersteuning
scholieren in Setaña

Het ITF helpt vooral de indiaanse

gekregen in grond).

Setaña is een erg arm dorpje waar 94

bevolking, die weinig rechten heeft.

De samenwerking met deze vaste

families leven. Dit zijn Q’eqchi-indi-

De projecten in Guatemala worden

partner verloopt nog steeds uitstekend.

anen, die alleen de eigen taal spreken,

uitgevoerd via de overkoepelende

Op het afgelopen vierjaarlijkse congres

dus geen Spaans. Het plan is een grote



Naar school in
Setaña
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groep kinderen door school heen te
helpen, zodat er straks mensen zijn die
de gemeenschap kunnen leiden. Het
ITF steunt hen al wat langer; ze zitten
nu in het derde jaar. Veertig meisjes en
veertig jongens zijn het afgelopen jaar
naar school geweest, waarbij wij de
kosten voor onze rekening hebben
genomen. Ook de school heeft hulp
gehad; zo is er een schooltuin ingericht
voor medicinale planten. In het dorpje
is met een microkrediet een kleine
winkel gestart, waar tegen lage prijzen
eerste levensbehoeften kunnen worden
gekocht.

Jongeren leren een
vak

Veel kinderen in Guatemala kunnen niet naar school.

2006-15 Jongerenwerk in Alta
Verapaz

ook daadwerkelijk aan werk geholpen,

school kunnen. Met dit project zijn 64

Jongeren in de nieuw dorpen Nueva

omdat zij een vak leren, bijvoorbeeld in

kinderen naar school gegaan. Zij

Esperanze, Las Illusiones, El Triunfo, La

de bouw.

kregen de schoolgelden, kosten voor

Libertad en La Victoria is de mogelijkheid geboden voortgezet onderwijs te
volgen. Onder hen een groep van 20

Kinderen naar school;
moeders leren lezen

schriften en dergelijke vergoed. Ook
hebben hun moeders een alfabetiseringscursus gevolgd om zelf te leren

het geleerde weer terug in de gemeen-

2006-18 Studiefonds voor
jongeren

schap brengen door deel te nemen

Aangenomen wordt dat ongeveer 60

aan de verschillende dorpscomite’s, te

procent van de bevolking in Guate-

helpen bij de organisatie van het

mala leeft van de informele economie.

drinkwaterbeheer, de school en

In de stad gaat het dan vooral om de

2006-17 Studiefonds voor
vrouwen

andere zaken van algemeen belang.

handel op straat. De inkomsten zijn zo

Werkende vrouwen hebben het niet

De jongeren worden met deze aanpak

laag dat de kinderen veelal niet naar

makkelijk in Guatemala. Er is veel

vrouwen tussen de 14 en 20 jaar, die

lezen en schrijven.

Vrouwen organiseren
zich

geweld, intimidatie en misbruik. In Alta
Verapaz, Chiquimula, Quiche, Solala,
Suchtipequez en Guatemala-stad
worden vrouwencomités opgericht en
cursussen gegeven om de vrouwen te
ondersteunen. Samen staan ze sterker,
ze leren voor zichzelf op te komen en
wat hun rechten zijn. De resultaten zijn
bemoedigend.
De nieuwe projecten in Guatemala
vindt u in de projectenlijst 2008, achter
in deze nieuwsbrief



Inwoners van San Joaquin laten de
koffiestruiken zien die geplant zijn.
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N i eu w s

Lopen voor het ITF

Website ITF

Basisschool het Pierement in Purme-

een waterproject van Una Proa

Wilt u meer weten over het ITF? Op de

rend heeft een sponsorloop en fancy-

geadopteerd. Dit is een hele mooie

website www.itf.nl vindt u uitge-

fair georganiseerd. De kinderen en de

wijze om kinderen bij een project te

breide informatie over de doelstel-

ouders hebben hard gewerkt, heel

betrekken en te laten ervaren dat het

lingen van onze organisatie, over de

hard gelopen, en uiteindelijk ongeveer

leven in een ander land heel anders

vrijwilligers, de projecten en resul-

5000 euro bij elkaar gebracht!

kan zijn dan zij zelf dagelijks

taten. Ook de verslagen van onze

Voor die tijd hebben de kinderen

meemaken. Onze voorzitter Leen

jaarlijkse reizen naar Midden-

video’s bekeken van de ITF-projecten

Verbeek heeft de fancyfair geopend

Amerika zijn op de site te vinden.

in Costa Rica en Guatemala. De

en zal ook nog een gastles op de

Daarnaast kunt u de film bekijken

school was bezig met een waterpro-

school verzorgen over kinderen in

over de Carara Ecologische Corridor

ject, en heeft als onderdeel daarvan

ontwikkelingslanden.

en gratis een prachtige screensaver

CO2 in het nieuws

downloaden met foto’s uit Costa Rica
van onze vrijwilliger Joris Voeten. De
website van het ITF is sinds dit jaar
klimaatneutraal, zie www.protago-

Het compenseren van Nederlandse

verjaagd; veeleer wordt gestreefd naar

uitstoot van CO2 door bosaanleg in

een samenleven van mensen en

ontwikkelingslanden is de laatste tijd

natuur, waarin duurzame landbouw

sterk bekritiseerd in de media. De

wel degelijk een plaats kan hebben.

aanplantprojecten zouden de lokale

De boompjes die wij planten leggen

bevolking benadelen en het echte

CO2 vast als prettige bijkomstigheid. En

probleem (de uitstoot) niet oplossen.

daarmee levert het project een dienst

De boompjes die het ITF plant in de

Het ITF vindt dat de compensatie van

aan partijen die daarin zijn geïnteres-

corridor leggen CO2 vast als pret-

CO2 geen excuus mag zijn om niet te

seerd.

tige bijkomstigheid

werken aan betere technologie en
andere alternatieven. Wij vinden dat je
het één moet doen, en het andere niet
moet nalaten. Wat nog niet met betere
technologie kan worden ondervangen,
kun je zoveel mogelijk compenseren
met boomaanplant, maar dan wel op
een duurzame manier.
De Carara Ecologische Corridor, waar
door bijvoorbeeld Ideële Verzekeringen
wel bomen geplant worden om CO2 te
compenseren, is niet opgezet als CO2 project. Het is een project op verzoek
van een lokale organisatie met als doel
ecologisch herstel, het veilig stellen van
drinkwaterproductie, het voorkomen
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van erosie en het bevorderen van
duurzaam landgebruik.

Er worden geen mensen van hun land

nist.nl/content/co 2.
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Onze donoren
Het ITF ontvangt een deel van de

De verzekeringsmaatschappij Ideële

donaties van particulieren, sommige

Verzekeringen verkoopt duurzame

zelfs van hele families. Wij vinden het

verzekeringen: 10 procent van de

belangrijk dat mensen zich met hun

De HAELLA-stichting (www.haella.nl) in

omzet wordt besteed aan goede

gift verbinden aan een project dat hun

Den Haag steunt ons werk al meerdere

doelen, zoals Amnesty International,

aanspreekt. Regelmatig vertellen de

jaren, waarvoor wij haar zeer erkente-

Novib en het ITF. Met het geld van

mensen in Midden-Amerika ons dat zij

lijk zijn.

Ideële Verzekeringen zijn al vele

deze morele steun nog belangrijker

hectares jonge bomen geplant in de

vinden dan de geldelijke. Ook organi-

De zusters van de Sociëteit van Jezus

corridor. Meer informatie vindt u op

saties en bedrijven steunen ons werk; u

Maria Jozef in ’s-Hertogenbosch zijn

www.ideele.nl.

vindt hun namen hieronder. Service-

trouwe supporters van het International

clubs als Rotary en Lions adopteren

Tree Fund. Ook het afgelopen jaar

projecten, en zo brengen wij de gelden

hebben zij weer een groot bedrag

voor onze werkzaamheden bijeen. Het

gegeven voor met name scholingsacti-

is elk jaar weer spannend of het lukt

viteiten in Guatemala, waardoor veel

Het ICT-bedrijf Nova Silva (www.

om alle projecten op de projectenlijst

kinderen weer een jaar naar school

novasilva.com) heeft besloten een

gefinancierd te krijgen. Met enige trots

kunnen.

certificaatboom aan te schaffen voor

kunnen we zeggen dat de laatste jaren

elke dag dat voor een klant is gewerkt.

altijd gelukt is.

De klant wordt na afloop het certificaat
met het aantal bomen aangeboden.

In 200 ontving het ITF geld van
onder andere de volgende fondsen.
Wij willen hen hartelijk bedankt

Natuurbeschermingsorganisatie IUCN

voor hun steun en vertrouwen in de

(www.iucn.nl) helpt het International

werkwijze van het ITF.

Tree Fund al lange tijd door medefi-

De grote verzekeraar Delta Lloyd

nanciering van het Bossennoodfonds

(www.deltalloyd.nl) plant voor zijn

en bijdragen aan de Corridor Ecolo-

duurzame autoverzekering bomen in

gical Carare.

de Carara Ecologische Corridor.

IMPULSIS (www.impulsis.nl, een
samenwerking van ICCO met Kerk in
Aktie) steunt al een aantal jaren
projecten in Guatemala. Het ITF is lid
van hun zogenoemde deelgenoten-

De vakbond CNV (www.cnv.nl) en

fonds; dat betekent dat IMPULSIS voor

CLAT-Nederland (www.clat.nl), de

een aantal van onze projecten uw

organisatie die vakbonden onder-

bijdrage verdubbelt.

steunt in Latijns-Amerika, zijn belangrijke partners in de strijd voor
mensenrechten in Guatemala; ook
financieren zij regelmatig extra
projecten van de CGTG.

Met de Nationale Commissie voor
internationale samenwerking en
Duurzame Ontwikkeling NCDO (www.
ncdo.nl) werkten we vorig jaar voor het
eerst samen. Het NCDO steunt een
aantal projecten in Costa Rica.
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Projectenlijst ITF 2008
NGOBEGEMEENSCHAP (ook
wel Guyami)
2008-1 Finca Wouter

Costa
Rica

beplanten om de waterbronnen van
het dorp te beschermen. Dat willen ze
doen met boomsoorten waarvan ze de
vruchten en andere producten in de
toekomst kunnen gebruiken. Tegelijker-

Een van de eerste projecten die we

worden sinds jaar en dag verwerkt in

tijd worden goede manieren van

ondersteunden in Costa Rica was de

allerlei gebruiksgoederen – geweven

herbebossing aangeleerd. De Ngobe

aankoop en herbebossing van een stuk

in kleden en als patronen in

hebben zelf geld ingezameld en ook de

land voor de Ngobe-gemeenschap in

gevlochten hoeden bijvoorbeeld. Veel

overheid draagt een steentje bij. Aan

Conte Burica. Inmiddels is Finca Evi

van deze artesania’s worden gemaakt

het ITF wordt een bijdrage gevraagd

een mooi bos geworden met veel

van planten. De Ngobe willen nu een

van 5045 euro.

fruitbomen, waar de gemeenschap

aantal mensen trainen om de planten

letterlijk de vruchten van plukt. Vorig

te kweken en anderen leren om er

jaar is opnieuw 10 hectare aangekocht

verkoopbare spullen van te maken. Zo

2008-5 Vrouwen betrekken bij
natuurbescherming

met geld van het ITF; nu wordt onder-

kunnen ze hun lokale ‘economie’ een

Ook de Ngobe zijn niet meer afhanke-

steuning gevraagd voor nog eens 5

beetje versterken. Voor wat materiaal

lijk van hun natuurlijke omgeving. Ze

hectare. Beide stukken grasland

en begeleiding door mensen die dit al

moeten zich zelfs sterk inspannen om

worden opnieuw bebost en vernoemd

eerder hebben gedaan is 2401 euro

de natuur te beschermen, zodat ze een

naar de afgelopen maart overleden

nodig.

deel van hun traditionele leefwijze
kunnen handhaven. Het zijn met name

oprichter van het ITF Wouter van Dam.
Er is 3531 euro nodig.

2008-3 Organisatieversterking
Ngobegue

de vrouwen die het meeste rekening

2008-2 Kwekerij gebruiksplanten
en cursus artesania’s

Al zeventien jaar strijdt de Asocación

waarin ze leven, maar zij worden

Cultural Indigena Ngobegue voor de

nauwelijks betrokken bij besluiten

De Ngobe-gemeenschap heeft een

rechten van indianen. Dat doet ze

hierover. Daarom wil de Ngobe een

eigen beeldtaal. Symbolen hieruit

zonder enige vorm van financiële

organisatie opzetten die de kennis van

ondersteuning. Het ITF financierde in

vrouwen moet benutten en ze gaat

houden met de natuur en de omgeving

Een van de eerste ITF-projecten:

het verleden wel haar projecten, maar

Finca Evi is met succes opnieuw

wil nu ook de organisatie zelf helpen.

Indiaanse vrouwen moeten meer

bebost en begint alweer aardig op

De Ngobe-gemeenschappen liggen

bij natuurbescherming worden

een oerwoud te lijken.

namelijk ver uit elkaar en transport is

betrokken.

duur, waardoor het voor de Asocación
steeds moeilijker wordt om de verschillende projecten te begeleiden. Ook is
een kantoor met moderne faciliteiten
nodig om het werk goed te organiseren. Om wat spullen aan te schaffen
is geld ingezameld. Aan het ITF wordt
een bijdrage gevraagd van 4943 euro.

2008-4 Herbebossing
waterbrongebied
De Ngobe-indianen leven in het zuiden
van Costa Rica. In het dorpje Caña
Blanca aan de Pacifische kust onder-
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vinden zij de negatieve effecten van
ontbossing. Ze hebben nu een vijfjarig
programma opgezet waarin ze een
groot gebied opnieuw willen
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betrekken bij besluitvorming. Het ITF

indianen willen op min of meer

heeft goede ervaringen met vrouwen-

traditionele wijze een gemeenschaps-

groepen en wil dit van harte onder-

huis bouwen, dat als een centrum moet

steunen. Er is een bijdrage gevraagd

functioneren waar ze samen kunnen

van 4622 euro.

komen en hun cultuur levend kunnen
houden. Ook krijgt het een educatieve

2008-6 Landaankoop voor
bosherstel

bestemming. Er wordt 635 euro
gevraagd voor bouwmateriaal.

De indiaanse inwoners van het gebied
Conte Burica zijn vanaf de jaren vijftig
van de vorige eeuw systematisch uit
hun leefgebied verdreven. Steeds meer

Terrabagemeenschap

land werd ontbost en in cultuur
voor veeteelt. De gemeenschap van

2008-9 Herbebossing en
onderhoud

Conte Burica heeft nu de kans om 22

ASODINT is een organisatie die zich

hectare grasland op te kopen en weer

inzet voor de rechten van de Terraba-

te herbebossen. Dit biedt haar niet

indianengemeenschap. Dat doet ze via

alleen meer ruimte, ook de loop van

allerlei sociaal-culturele projecten,

een belangrijk riviertje kan worden

maar ook door actief de natuur in het

hersteld. Voor het aankopen van het

oorspronkelijke leefgebied van de

land en kadastrale leges is 4943 euro

Terraba te herstellen, met bijvoorbeeld

voor hun drinkwatervoorziening. Aan

nodig.

herbebossingprojecten. Maar het

het ITF wordt een bijdrage gevraagd

planten van opgekweekte boompjes

van 6320 euro.

gebracht door niet-indianen, meestal

Bribri-gemeenschap

Dorpsbestuur van
de Terraba-indianen

alleen is niet voldoende. In de eerste
jaren is onderhoud in de vorm van

2008-7 Vastleggen en
verspreiden traditionele kennis
Bribri en Cabecar

‘wieden’ rond de jonge bomen noodza-

Unaproa

kelijk. Om meer boompjes te kweken

2008-11 Bos rond beken

voor herbebossing en mensen in te

Unaproa is een organisatie van ge-

Vanwege invloeden van buitenaf is er

huren om bestaande aanplant te

vluchte Salvadoranen die in Longo Mai

een steeds grotere behoefte om de

kunnen wieden word aan het ITF een

wonen. Ze is al lange tijd succesvol in

geschiedenis en cultuur van de

bedrag gevraagd van 4345 euro.

het gebied, met het opnieuw beplanten

inheemse gemeenschappen in Costa

van ontbost land, het herstellen van

deze te behouden, maar ook om de

2008-10 Herbebossing voor de
Terraba

jongere generatie kennis te laten

De Terraba-indianen in de provincie

bevolking het beheer van natuurlijke

maken met haar geschiedenis,

Puntarenas in het westen van Costa

hulpbronnen bijbrengen. Ze vraagt het

bijvoorbeeld op school. ITF-contactper-

Rica leven in een ontbost gebied. 60

ITF nu om ondersteuning voor de

soon Ali Garcia is afkomstig uit de

procent van hun oorspronkelijke

herbebossing van een gebied rond

Bribri-gemeenschap en een eind op

leefgebied is nu in handen van niet-

verschillende kleinere beken bij de

weg met dit project. Voor reis- en

indianen; de slechtste stukken grond

dorpen Rios Volcan, Sonador, Conven-

verblijfkosten en personele ondersteu-

kregen de oorspronkelijke bewoners

to, San Juan en San Pedro. Er is 3531

ning het komende jaar vraagt hij hulp

van het gebied. Het meeste land is nu

euro nodig.

van het ITF. Elk bedrag is welkom.

ontbost en wordt gebruikt voor veeteelt.

Rica vast te leggen. Niet alleen om

De Terraba willen een herbebossings-

rivierlopen en het starten van educatieve programma’s die de lokale

2008-8 Casa Conica Bribri

programma starten. In een kwekerij

2008-12 Informatiecentrum voor
natuurbescherming

De Bribri-indianen in Coroma in het

moeten hiervoor 5000 boompjes

Unaproa wil in de gemeenschappen

zuid-oosten van Costa Rica kennen we

worden opgekweekt. Ook willen ze

en dorpen in haar werkgebied helpen

na jarenlange samenwerking goed.

daar medicinale planten kweken. Tot

Een deel van de gemeenschap leeft

slot willen ze 2,5 hectare grond

nog vrij traditioneel in het bos. Deze

aankopen op een plek die belangrijk is
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bij het opzetten van natuurvriendelijke
landbouw. Dat doet ze door boeren in
de gelegenheid te stellen ervaringen

I n t e r n a t i o n a l Tr e e F u n d
2008-16 Stal voor paarden en
gereedschap.

2008-1 Herbebossing La Peñita

tiepercelen aan te leggen. Er is 3531
euro nodig om materiaal en zaden te

Voor de Carare Ecologische Corridor

Punta Burica starten een groot project

kopen, transport te betalen en demon-

zijn paarden onmisbaar – de meeste

om gebied te herbebossen; ze

straties te geven.

locaties waar bomen worden geplant

beginnen met het beplanten van

zijn alleen per paard te bereiken. Op

kleine beek- en rivieroevers. Om

2008-13 Duurzaam management
bufferzone

Finca Lalo is een prettige wei voor de

materiaal te kopen, boompjes te

dieren aangelegd. In de regentijd

kweken en te transporteren wordt voor

Unaproa werkt aan natuurbescherming

hebben de paarden echter een goede

de komende jaren een bedrag van

door samen te werken met de mensen die

schuilplaats nodig om te voorkomen

2118 euro gezocht.

in de kwetsbare natuurgebieden wonen.

dat ze ziek worden. De huidige schuur

Ze wil nu haar werkgebied uitbreiden

is vervallen. Er is behoefte aan een

naar de bufferzones van de natuur-

nieuwe stal, die ook kan dienen als

2008-20 Herbebossing Guaymi
de Burica

parken Chirripo en Biosfera Amistad.

opslagplaats voor gereedschap dat

Ook een gebied dat een stukje

Hiervoor moet ook het bestemmingsplan

gebruikt wordt bij het planten van

verderop ligt wordt opnieuw bebost. De

van deze gebieden veranderen. Daar

bomen. Er is 1059 euro nodig.

coördinatie is in handen van dezelfde

uit te wisselen en door model-produc-

is onderzoek voor nodig. Voor alle

De Irigui-indianen in La Peñita de

mensen, waardoor er gebruik kan

activiteiten wordt in totaal 7203 euro

2008-17 Rijlessen voor Alberto

worden gemaakt van bijvoorbeeld de

gevraagd.

Alberto Venegas coördineert de

gemeenschappelijke kwekerij. Er wordt

aanplant van boompjes in de nevel-

2118 euro ondersteuning gevraagd

woudzone van de Carare Ecologische

aan het ITF.

Corridor

Corridor. Hij heeft met zijn vader een

2008-14 Borden voor la
Potenciana

kleine boerderij waar de familie bonen

2008-21 Bananen voor Bajo Coén

verbouwt. Voor het project zou het

De vrouwengroep in Bajo Coén, met

Enkele families in La Potenciana raken

handig zijn dat hij zijn rijbewijs gaat

wie we al eerder projecten uitvoerden,

steeds meer betrokken bij het herbebos-

halen, zodat hij gereedschappen en

leeft in armoede. Ze wil nu bananen

singproject van de Corridor Ecologico

materialen kan kopen in Puriscal en

gaan telen voor eigen gebruik en om

de Carare van het ITF en Arbofilia. In

boompjes van de kwekerij naar hogere

lokaal te verkopen. De aankoop van

Costa Rica is het gebruikelijk om borden

plaatsen op de berg kan brengen. Voor

jonge planten is echter te duur,

langs de weg te zetten om aan te geven

353 euro kan Alberto leren rijden.

waardoor het maar niet lukt om een

wie het bos beschermt. Arbofilia en de
families willen 5 à 6 borden maken met

Overig

flink productiegebied aan te planten.
Tien vrouwen hebben elk ongeveer

de tekst: ‘Dit bos maakt deel uit van de
Carare Ecologische Corridor en wordt
beschermd door familie …’ Voor

2008-18 Boomkwekerij en
besproeiing

materiaal en verf is 282 euro nodig.

De Stichting Madre Verde (Groene
Moeder) heeft als doel om duurzame

2008-15 Uitzichtpunt La
Potenciana

ontwikkeling te propageren, te

De familie Venegas is een arme familie

projecten op te zetten en onderwijs

die woont op een schitterende plek met

hierover te geven. Hiertoe hebben haar

fantastisch uitzicht. Op dit uitzichtpunt,

medewerkers in de bergen bij Alajuela

El Caite, wil ze een koffiehoekje

een heel reservaat ingericht. Ze willen

inrichten waar naast de plaatselijke

graag een boomkwekerij opzetten en

jeugd ook toeristen een kopje koffie

een voorziening maken om deze te

kunnen drinken en van het uitzicht

kunnen besproeien. Daarvoor moet

kunnen genieten. Het plan is om hier

een riviertje worden afgetapt en een

informatieborden op te hangen over

opslagtank worden gebouwd. Om de

de Carare Ecologische Corridor. Daar

kwekerij in te richten, de opslagtank te

moeten weerbestendige informatie-

bouwen en een buizensysteem aan te

zuilen voor worden gemaakt. Hiervoor

leggen is in totaal 4201 euro nodig.
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is 1412 euro nodig.

stimuleren met onderzoek, (voorbeeld)

Oscar Venegas
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bananen op te planten. Daarvoor zijn

2008-23 Organisatie vrouwen in
naaiateliers

2008-25 Verbetering
landbouwproductie

6000 bananenstekjes nodig. Het ITF wil

In de confectiesector in de hoofdstad

44 families in het dorp Aldea Chilley in

graag helpen deze aan te schaffen.

van Guatemala werken veel platte-

San Cristobal Alta Verapaz leven van

Dat kost 706 euro.

landsvrouwen, die uit armoede naar

de productie van maïs, bananen en

de stad zijn getrokken. Ze worden op

koffie. Ze worden hierin op geen enkele

een vreselijke manier uitgebuit. Omdat

manier ondersteund door de overheid,

ze zich wilden organiseren en voor hun

die alleen grote boerenbedrijven helpt.

rechten opkomen, is een aantal

Omdat de kleine stukken grond hier

vrouwen ontslagen, waardoor 30 (vaak

niet erg vruchtbaar zijn, vergt een

éénouder-)gezinnen geen inkomsten

goede productie een geavanceerde

meer hebben. De CGTG, de overkoepe-

manier van boeren. Daar wil de CGTG

lende organisatie van vakbonden, wil

de gemeenschap bij helpen, zodat zij

de groep nu helpen een echte organi-

met in achtneming van hun natuurlijke

In Canton La Libertad leven 130

satie te vormen om de arbeidsomstan-

omgeving de productie kan verbe-

families in arme omstandigheden. Ze

digheden van vrouwen in de

teren. Er is 13.144 euro nodig om

verbouwen op kleine schaal maïs,

naaisector te verbeteren. Voor wat

kunstmest te kopen en een educatief

koffie en rubber, en fokken wat varkens

basisspullen, opleiding voor de

programma op te zetten.

en schapen. Allemaal net genoeg om

vrouwen en begeleiding wordt aan het

zichzelf te onderhouden. Er is veel bos

ITF een bijdrage gevraagd van 9604

gekapt in de omgeving en dat maakt

euro.

een halve hectare beschikbaar om

Guatemala
2008-22 Herbebossing en
bescherming

ook het land wat ze bewerken kwetsbaar. Er is weinig besef dat actieve

2008-26 Schoolspullen voor
nieuw dorp
In 2002 werd een groep mensen

2008-24 Versterking
straatverkopers

ontslagen (46 families) die werkte op

situatie verbeteren. Daarvoor wordt nu

144 kleine ondernemers in Santa Lucia

eigenaar gerelateerd was aan de

een educatief programma en een

Catzumalguapa verkopen hun waren

regering. Reden voor ontslag was dat

grootschalig herbebossingproject

veelal langs de weg. Onder deze

de werkers zich organiseerden. Door

opgezet. Voor materiaal, onderwijs,

moeilijke omstandigheden zijn ze vaak

bemiddeling van de CGTG is de groep

aankoop van zaden en plantjes wordt

slachtoffer van overvallen en bero-

alsnog gecompenseerd in de vorm van

12.994 euro gevraagd.

vingen. Doordat deze mensen meestal

grond. Daar is sindsdien met steun van

ongeschoold zijn en geen kennis

het ITF een nieuw dorp opgebouwd.

hebben van administratie en geld-

Op dit moment is er behoefte aan het

zaken worden ze uitgebuit door

inrichten van de school met meubels

informele kredietverstrekkers die tegen

en lesmateriaal en ander toebehoren.

woekerrentes leningen verstrekken

Er wordt 7141 euro gevraagd.

natuurbescherming nodig is om de

een grote boerderij waarvan de

waarmee de verkopers hopen hun
situatie te verbeteren. De CGTG wil
deze groep helpen om zich beter te
organiseren, en ze leren hoe ze beter
met hun geld kunnen om gaan en
meer kunnen verkopen. Hiervoor wordt
5743 euro gevraagd aan het ITF.

Succesvolle en duurzame
verbouwing van koffie in een ITFproject
De armoede onder indianen is groot
in Guatemala.
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Algemene projecten
2008-27 Boomcertificaten

die te maken krijgen met een acute

Het ITF verkoopt boomcertificaten; voor

bedreiging van hun omgeving. Elk

elk certificaat wordt een boom geplant

bedrag is welkom.

Donaties
U kunt projecten steunen door het
overmaken van uw bijdrage op:
Giro 646171
ten name van ITF te Vleuten

in de corridor bij Carara in Costa Rica.
Op deze manier worden de bomen in

Graag onder vermelding van het

de corridor internationaal eigendom

projectnummer. De giften die het

en daardoor zijn ze beter beschermd. U

ITF ontvangt zonder specificatie

kunt de boomcertificaten bestellen via

worden gebruikt om projecten

www.itf.nl, bij het secretariaat of met

waar net niet voldoende geld voor

de bon onderaan deze pagina. 12,0

binnen komt aan te vullen tot het

euro per certificaat.

gevraagde bedrag. Met vragen
over specifieke giften of projecten

2008-28 Bossennoodfonds

kunt u altijd contact opnemen met

Het Bossennoodfonds is een samenwer-

het secretariaat op itf@tiscali.nl.

king van het ITF en Both ENDS (Environment en Development Service). Het
fonds is bedoeld om wereldwijd snel,
relatief kleine bedragen te kunnen
geven aan lokale bevolkingsgroepen

✁

Bestelformulier Bomencertificaten
Hierbij bestel ik ......... ITF bomencertificaten à € 12,50 per stuk,
voor een totaalbedrag van € ...............
Het totaalbedrag zal op rekeningnummer 646171 ten name van ITF te Vleuten worden overgemaakt.

Naam .........................................................

Naam op certificaat

Adres

(eventueel meerdere namen)

.........................................................

Postcode

.................................................

1

Woonplaats

.................................................................................................
...............................................................................

.................................................................................................................

U kunt het bestelformulier sturen aan: ITF, Burg. van der Heidelaan 13, 3451 ZR Vleuten
Het ITF garandeert dat voor elk certificaat een boom geplant wordt in het herbebossingsproject Corredor Ecológico
Carara in Costa Rica. Na betaling worden de op naam gestelde certificaten zo spoedig mogelijk opgestuurd.

