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Nieuwsbrief
25 jaar ITF

In 1988 zijn Wouter van Dam, Bert Wiegant en

ondergetekende met onze activiteiten begonnen in Midden Amerika. Dit
leidde in 1990 tot de officiële oprichting van het International Tree Fund. 2012
is dus het 25ste jaar dat we actief zijn met bosaanplant, steun aan de
inheemse bevolking en het bijdragen aan een rechtvaardiger samenleving.

2012

Het International Tree Fund heeft moeilijke jaren gekend waarin we maar
een beperkt aantal projecten konden steunen. Er zijn ook zeer vorstelijke
tijden geweest waarin we soms meer dan dertig projecten per jaar wisten te
realiseren.
Sinds 2010 zien we een gestage achteruitgang in onze inkomsten. Het
afgelopen jaar hebben we zes projecten kunnen uitvoeren. We zijn beland in
een periode waarin mensen, ook in ons land, onzeker zijn over hun toekomst
en daardoor voorzichtig zijn met het steunen van mensen ver weg.
Met de vrijwilligers in het International Tree Fund hebben we hierover
gesproken. We hebben besloten wel door te gaan met dit werk. De tijden
zijn anders en we zullen onze ambities omlaag moeten bijstellen. Ook
wij proberen te bezuinigen op de kosten, al waren die al erg laag. Een
eenvoudiger nieuwsbrief, een kleinere projectenlijst en op zoek naar nieuwe
donoren. Dat zijn onze ambities voor dit en volgend jaar.

Inhoud
Voorwoord Leen Verbeek
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verspreiden onder uw eigen e-mailadressenbestand.
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U kunt ons daarbij helpen door deze nieuwsbrief goed te lezen en de
projecten van uw keus financieel te steunen. U kunt ook helpen door de

Wij u zeer erkentelijk voor alles wat u de afgelopen jaren al voor ons hebt
gedaan, en voor de steun die u ons hopelijk blijft geven in de toekomst.
Leen Verbeek, Voorzitter ITF
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Wat doet 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 – vaak indianengemeenschappen – die in en

030-29 70 937

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

voor het versturen van de nieuwsbrief.

procedures voor de aanvraag van

Deze nieuwsbrief is daarom korter dan

projecten, maar stelt wel de eis dat

u van ons gewend bent. Wij zoeken

deze worden ingediend door de partij

naar andere manieren om u op de

Pascal Budding (penningmeester),

die er direct bij gebaat is. Hierdoor

hoogte te blijven houden. Digitale

Martijn van Dam (secretaris), Mark

kunnen we ervan uitgaan dat ze

communicatiemiddelen bieden die

aansluiten bij de lokale behoefte, en

volop. In 2013 willen we de nieuwsbrief

dat ze goed worden uitgevoerd.

per e-mail gaan versturen. Het

Bestuur: Leen Verbeek (voorzitter),

Joenje, Judith Westerink
Medewerkers: Koos Biesmeijer,
Anneliese van Dam, Arianne Fijan,

Het ITF financiert projecten die

komende jaar gebruiken we om een

Marchien den Hertog, Harm Hofstede,

voor andere goede doelen vaak niet

digitaal adressenbestand op te

Pablo Jiménez Esquivel, Runa Kûller,

aantrekkelijk zijn. Omdat ze bijvoor-

bouwen. Wilt u de nieuwsbrief van

Carine Portengen, Richard Sikkema,

beeld zo klein zijn dat de overhead-

het ITF blijven ontvangen? Stuurt u

Ralf Verbeek, Joris Voeten, Petra

kosten die een groter fonds heeft niet

dan een email naar info@itf.nl.

Wilbrink, Paul Wolvenkamp

in verhouding staan tot de omvang
van het project. Of omdat de lokale

Op onze website itf.nl kunt u alle

Website

gemeenschappen niet in staat zijn te

informatie van het ITF al vinden. Hier

Volg het ITF ook via www.itf.nl. Hier

voldoen aan de eisen van financiële

staat uitgebreide informatie over de

verslaglegging. Soms helpt het ITF

doelstellingen van onze organisatie,

vindt u reisverslagen, foto’s van de
projecten en uitgebreide informatie

hen daarbij, en is zo een intermediair

over de vrijwilligers, de projecten en

over het ITF. Ook kunt u via de website

tussen de lokale gemeenschappen en

resultaten. Ook de verslagen van onze

e-cards versturen en boomcertificaten

de grotere fondsen.

jaarlijkse reizen naar Midden-Amerika

bestellen. Vragen kunt u stellen via
info@itf.nl.

Door de inheemse bevolking
te ondersteunen wordt ook de
natuur geholpen
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NIEUWSBRIEF PER
MAIL

zijn op de site te lezen. Daarnaast kunt
u de film bekijken over de Carara
Ecologische Corridor en gratis een

Tot nu toe bent u gewend van ons om

prachtige screensaver downloaden

eens per jaar per post een nieuwsbrief

met foto’s uit Costa Rica van onze

te krijgen. Nu donaties teruglopen,

vrijwilliger Joris Voeten. De website van

kijken wij nog scherper naar de kosten.

het ITF is klimaatneutraal, zie www.

Het ITF wil besparen op de portokosten

protagonist.nl
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Per boot op bezoek
bij een project in
Talamanca, Costa Rica

brengen. Maar uw steun blijft hard
nodig.
Het word merkbaar dat wij steeds
moeilijker grote donoren kunnen
bereiken. Ons team in de Corridor
houdt rekening met kleinere donaties
en heeft een plan gemaakt om in ieder
geval de bestaande bomen te kunnen
onderhouden. Ook de vakbond CGTG
in Guatemala weet dat wij voorlopig
ons best doen voor de kleinere

Financieel overzicht 2011

projecten.

ANBI-status

Inkomsten 2011

Uitgaven 2012

CNV International heeft een grote

De reiskosten die gemaakt zijn in 2011

de ANBI-status heeft. Dat betekent dat

donatie gedaan voor enkele projecten

betreffen ook tickets voor een bezoek

wij een Algemeen Nut Beogende

in Guatemala. Deze projecten waren al

aan de Corridor in 2012 (zie rappor-

Instelling zijn en dat u giften aan het

gestart met voorfinanciering, in

tage). Gezien de recessie zal het ITF

ITF kunt aftrekken van de belasting.

afwachting van de definitieve toezeg-

de organisatie- en administratie-

Ons nummer bij de Belastingdienst is

ging. en gelukkig is die er gekomen.

kosten in 2012 nog verder omlaag

0099.34.637.

Door donaties van Unesco en de
Hagediensten konden wij de school in
Esquipulas steunen. Verder ontving het
ITF donaties van De zusters van de

Uitgaven

Wij zijn verheugd dat het ITF sinds 2010

Organisatiekosten

1.347,20

Reiskosten

3.731,58

Administratiekosten

2.000,47

Sociëteit van Jezus Maria Jozef in

7.079,25

Den Bosch en Haella. Beide steunen
het ITF al vele jaren, en dat wordt zeer

Projecten

door ons gewaardeerd. Door de

Guatemala

26.339,76

donaties van Yearn B.V., Nova Silva,

Costa Rica

13.175,64

Interall, Mobility Business en vele
particulieren konden wij ook in 2011
weer veel bomen planten in de

39.515,40
Totaal

Corridor. Wij willen ook de oud-CLAT-

Inkomsten

leden hartelijk danken voor hun giften.

Organisaties

46.594,65

Particulieren

5.726,72

Oud-CLAT

4.400,00

Begin 2011 hebben wij afscheid

CNV International

23.194,00

genomen van OHRA als donateur. Het

Hagediensten

2.699,67

ITF ontving een laatste donatie voor het

JMJ Den Bosch

5.000,00

onderhoud van de Corridor in Costa

Haella

2.300,00

Rica. We willen OHRA bedanken voor

OHRA

de steun. Dankzij de donaties de
afgelopen jaren is er een grote slag
gemaakt met de aankoop van grond
in Costa Rica voor het behoud van de
Corridor.

17.500,00

Nova Silva

Boomcertificaten

1.475,00

Interall

Boomcertificaten

875,00

Yearn B.V.

450,00

Unesco

10.000,00
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73.620,39
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RESULTATEN COSTA RICA
In Costa Rica werkt het ITF met een aantal kleine lokale organisaties
waarmee we een lange relatie hebben. Ook ondersteunen we enkele indianengemeenschappen. De projecten zijn gericht op herbebossing, bescherming van waterbronnen en het behoud van de indiaanse cultuur. De laatste
jaren komen er ook steeds meer projectaanvragen voor het ontwikkelen van
ecotoerisme als inkomstenbron.

gezien. De vrouwen zijn trots op wat ze
hebben bereikt en economisch zelfstandiger geworden door de inkomsten uit
de verkoop. Het geld wordt besteed aan
schoolkosten, maar ook aan medicijnen
of de aankoop van gereedschap als
bijlen en keukenmateriaal. De Sibliwick,
eveneens een vrouwengroep van de
Bribri, hebben een vergelijkbaar project
gedaan met eendere resultaten.

In een
kweekvijver
wordt tilapia
gevangen

Ontmoetings- en
geboortehuis
Vrouwengroep Dibata heeft haar
mannen aan het werk gezet om een
’salon’ te bouwen. De Bribri hebben een

Pagina 5:
De handgemaakte
inheemse souvenirs verkopen
goed

matriarchale cultuur waarin de vrouwen
stevig het heft in handen hebben. Het is
een prachtig traditioneel ontmoetingshuis geworden, waar vrouwen uit de
wijde omtrek bijeenkomen om samen
zaken te bespreken en hun cultuur te

Onze vaste steun en toeverlaat Ali

In hetzelfde reservaat is met succes

beleven. Ook wordt het huis als geboor-

Garcia Seguro (een Bribri-indiaan) en

gewerkt aan herbebossing van

tehuis gebruikt. Hoewel de mannen niet

zijn vrouw Valeria Corales helpen ons

kaalgekapte delen van het oerwoud.

altijd welkom zijn, worden er ook veel

elk jaar weer met grote inzet. Ali Garcia

Hierdoor verbetert de waterhuishou-

activiteiten georganiseerd waaraan zij

heeft zich ontwikkeld tot een zeer

ding en dus de drinkwatervoorziening

kunnen deelnemen.

gewaardeerde docent in inheemse

in dit afgelegen gebied.

talen en culturen aan de universiteit

Succesvolle verkoop
souvenirs

heen als tijdens de evaluatiereis van

Bribri-indianen
kweken vissen

Leen Verbeek begeleiden zij onze

Met de clan Sibodi Mojoncito in de

puntje van Conte Burica, op twee dagen

activiteiten. Tijdens de afgelopen

Talamanca is bij een achttal woningen

reizen. Hier wonen de Iriqui-indianen.

evaluatiereis zijn de indianenstammen

in het oerwoud een reeks visvijvers

Zij hebben een prachtig herbebossing-

van de Bribri en de Ngobe, de organi-

uitgegraven en voorzien van doorstro-

project uitgevoerd, waardoor hun

saties Madre Verde en Una Proa en de

mend water. De indianen hebben

woon- en leefomgeving flink is verbe-

finca in Kekoldi bezocht.

kweekvissen (tilapia) ingekocht.

terd. Ook heeft een groep vrouwen een

Onderdeel van het project was een

kleine coöperatie gevormd. Zij maken

cursus omgaan met kweekvis. Dit alles

traditionele spulletjes en brengen die

is succesvol verlopen. Tijdens ons

naar de stad om aan de toeristen te

bezoek zijn we feestelijk getrakteerd op

verkopen. Het gaat erg goed. De groep

een maaltje tilapia met rijst.

is hecht en de vrouwen slagen er goed

van Costa Rica. Zowel door het jaar

Saamhorigheid
onder de Ngobeindianen
Met de vrouwen van de Ngobe-indianen in Conte Burica is een reeks

Las Penita Guayani ligt in het uiterste

in hun souvenirs te verkopen.

gebruik van medicinale planten,

Bananenbomen
planten

nieuwe stekken opkweken en verbete-

De vrouwengroep in Coroma, een klein

De jeugd heeft de
toekomst

ring van de erfbeplanting. De activi-

indianendorp in Talamanca, heeft

In het dorpje Piedras Blancas maakt de

teiten hebben geleid tot een grotere

elkaar geholpen bij de ontwikkeling

jeugd van de Ngobe zich grote zorgen

samenhorigheid. De cursussen stimu-

van nieuwe percelen platanos (bakba-

over het milieu en de klimaatverande-

leren het functioneren in de clan en

nanen). De samenwerking is goed

ring. De jongeren organiseren een

verhogen de trots op de eigen cultuur.

verlopen en wij hebben de aanplant

groot aantal activiteiten om het

landbouwactiviteiten georganiseerd:
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milieubewustzijn te vergroten. Ze zijn
zich ervan bewust dat je zelf iets kunt
doen om bij te dragen aan vermindering van de problemen. Zo werken zij
op vrijwillige basis regelmatig aan
herbebossingactiviteiten in de wijde
omgeving. De hele gemeenschap is
trots op de bereikte resultaten.

Voorbeeldboerderij

CARARA ECOLOGISCHE CORRIDOR
In het oerwoud van Carara, aan de pacifische kust van Costa Rica, komen
de ecosystemen van Noord- en Zuid-Amerika samen. Al jaren werken we hier
samen met natuur- beschermingsorganisatie Arbofilia aan de realisatie
van een corridor. Door de aankoop en herbebossing van land wil het ITF de
geïsoleerde en daardoor bedreigde ecologische zones met elkaar verbinden.
Zo ontstaat langzamerhand weer één groot waardevol bosgebied.

In het gebied van de rivier de Terraba

Bescherming van
bestaande aanplant

wonen de Terribe-indianen. Boer Ardan

In februari 2012 bezochten onze

gronden: Asociación Corredor Ecoló-

Rivera laat in hun dorp zien hoe een

vrijwilligers Pablo Jiminez en Joris

gico Carara-Potenciana.

gemengd bedrijf op kleine schaal kan

Voeten het CEC-project in Costa Rica.

functioneren. Hij teelt het voedsel voor de

Fondsen voor grootschalige aanplant

varkens, kippen en koeien zelf, net als

en aankoop van nieuwe gronden

Onherbergzaam
bosgebied

het eten voor de groepen toeristen die zo

ontbreken, maar het is heel bemoedi-

Dat werken in de Corridor niet

af en toe op deze finca komen logeren.

gend te zien dat de reeds aangeplante

eenvoudig is en zeker niet zonder

Daardoor blijven de kosten laag en

bomen en bossen zich helemaal niets

gevaar ondervond Pablo aan den lijve,

wordt er daadwerkelijk wat verdiend.

van recessies en economische omstan-

toen hij met een val van een rots in de

digheden aantrekken; de aangeplante

rivier Rio Lanas zijn pols op twee

bomen groeien er geen centimeter

plaatsen brak. Rio Lanas is een kleine,

minder door.

prachtige rivier met veel watervallen

Iedereen doet mee
met natuurbehoud
Madre Verde in het stadje Palmares is

Juist om die groei te beschermen

gezamenlijke vereniging van ITF en
Arbofilia voor het beheer van de

die de Corridor verlaat, gevoed met al

een vertrouwde partner van het ITF. De

zetten we de beschikbare fondsen

het kostbare water dat door onze

organisatie beheert een natuurgebied

in: voor onderhoud van de gedane

herbebossingactiviteiten ook in de

en organiseert veel milieueducatieve

aanplant. De aanplant is de investe-

droge tijd weer beschikbaar is. Deze

activiteiten voor de stadsgemeenschap.

ring van onze donateurs in de toekomst

rivier wilden we voor de donateurs

Er wordt zichtbaar veel gebruik van

die beschermd moet worden. En nu al

filmen en fotograferen, om het daad-

gemaakt. De hele gemeenschap, ook

rendeert deze in de vorm van drink-

werkelijke resultaat van alle inspan-

bijvoorbeeld de lokale politie, doet

water voor lokale bewoners en een

ningen vast te leggen.

enthousiast mee in beheer en onder-

toename van de biodiversiteit.

Voor het eerst na vijf jaar zoeken wisten

houd. Op het terrein is een voorbeeld-

we de rivier te bereiken, verscholen in

planten. Hier kan men zien hoe gebruik

Versterking juridische
positie

wordt gemaakt van hun geneeskrach-

Ook zonder financiële middelen lukt

en het duurde zeven lange uren voordat

tige werking.

het Arbofilia om de Corridor in kleine

hij zelf klimmend, per paard, per 4x4,

beetjes te laten groeien. In samenwer-

per auto en taxi in het ziekenhuis

king met de lokale bevolking, die als

aankwam, om daar met spoed geope-

goede buren onze corridor respecteert

reerd te worden. Het herstel gaat traag,

en helpt te beschermen. Zo werd er van

maar gelukkig wel de goede kant op.

tuin aangelegd met medicinale

Finca Piedras in de Corridor voor

een 600 meter diep ontoegankelijk dal.
Op het diepste punt brak Pablo zijn pols,

landbouw geschikt land geruild tegen

Stichting Otter Fonds

vijf hectare aangrenzend zeer kwets-

Begin 2012 hebben Stichting Otter Fonds

baar bos.

en het ITF overeenstemming bereikt

De inmiddels 325 hectare grote

over het herbebossen en onderhouden

Corridor is ook op juridisch gebied

van 1 hectare gedegradeerde

versterkt. Gronden zijn waar nodig in

(verschraalde) grond in de corridor in

het veld ingemeten en opnieuw in het

de periode 2012-2015. Stichting Otter

Costa Ricaanse Kadaster (Registro)

Fonds streeft naar bescherming en

ingeschreven op naam van de

behoud van biodiversiteit, wat goed
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De aangeplante bomen
in de Corridor trekken

RESULTATEN GUATEMALA

zich niets aan van de

De omstandigheden in Guatemala zijn zeer moeilijk. Al jarenlang is er veel

crisis

geweld, dat eerder toe- dan afneemt. Overheid en justitie functioneren zeer
matig en in veel gebieden vrijwel niet. De uitbuiting neemt steeds ernstiger
vormen aan. Het gevolg is dat onze vaste partner, de vakbond CGTG, door de
regering en werkgevers ernstig onder druk wordt gezet. Veel van de energie van
de organisatie gaat hieraan op, met als gevolg dat er weinig capaciteit is om
projecten te doen. In Guatemala gaan we het komende jaar alleen proberen
weer geld bijeen te krijgen voor het schooltje in San Mateo, Esquipulas.
Onze band met de CGTG is desalniet-

worden niet toegelaten omdat ze te

temin sterker dan ooit. De contacten

arm zijn. Vaak beschikken de ouders

zijn intens, hartverwarmend en er zijn

niet over voldoende geld om verplichte

vriendschappen gegroeid die al vele

schoolspullen als schriften, pennen en

jaren hun waarde hebben bewezen.

schooluniform te kopen. Voor straatver-

In de organisatie van de vakbond is

kopers is het belangrijk dat zij leren

aansluit bij de doelstellingen van de

veel veranderd. José Pinzon heeft als

rekenen, begroten, prijs bepalen en

Carara Ecologische Corridor.

voorman de vakbond jarenlang door

plannen. Vier groepen van tachtig

moeilijke tijden geleid. Op grond van

kinderen kunnen nu naar de basis-

1 hectare van Finca Lalo nabij El Sur te

zijn leeftijd heeft hij een stapje terug-

school. Twee van de vier projecten zijn

herbebossen. De steile hellingen van

gedaan. Alberto Ramirez is de nieuwe

door het CNV gefinancierd, de overige

Finca Lalo grenzen aan de laagland-

leider, gesteund door een dagelijks

twee waren mogelijk door uw donatie.

regenwouden van Nationaal Park Carara

bestuur van hard werkende enthou-

en vormen een belangrijke verbinding

siaste collega’s.

In overleg met Arbofilia is besloten om

tussen het Nationale Park en de rest van

In maart van dit jaar heeft het ITF

Basisschool San
Mateo in Esquipulas

de Corridor. De aanplant van achthon-

hen weer bezocht. We zijn samen langs

Met hulp van het ITF is een school

derd verschillende lokaal voorkomende

de projecten gereisd en hebben veel

opgericht voor de kinderen van de

boomsoorten zal in het regenseizoen van

gesproken over de problemen en moge-

straatverkopers in Esquipulas, omdat

2012 uitgevoerd worden.

lijke oplossingen. Zoals zij zelf aangeven

de gemeente het niet zinvol vond hen

zijn de projecten die we kunnen reali-

toe te laten tot de openbare school. Ze

seren erg belangrijk voor de bevolking.

hebben immers toch geen toekomst.

De bomen worden tot en met 2015
intensief onderhouden totdat ze
zelfstandig verder kunnen groeien. Dit
eerste gezamenlijke project is hopelijk
de start van een succesvolle samenwerking met Stichting Otter Fonds.

Stap voor stap verder
bouwen

Scholing voor
kinderen van
straatverkopers

een aantal jaren met de aanschaf
van meubilair, boeken, schriften en

Er zijn veel
problemen en

toekomst nog zal meemaken. Wij blijven
op zoek naar fondsen om de nu nog
kale delen van de hellingen te herbebossen. Denkt u eens aan de aanschaf
van een boomcertificaat, waarvoor een

6

boom geplant wordt in de Corridor, ook
een prachtig cadeau. Andere goede
ideeën zijn meer dan welkom!

de bouw steunen wij de school al

kunnen vaak niet naar school. Ze

ieder jaar positieve boomgroei zien,
wegingen die het project ook in de

Naast de aankoop van de grond en

De kinderen van straatverkopers

De Carara Ecologische Corridor laat
ondanks de vele economische golfbe-

Inmiddels zitten er 138 kinderen op
deze school in de woonwijk San Mateo.

geweld
in Guatemala

I n t e r n a t i o n a l Tr e e F u n d
ander materiaal voor gebruik in de

weer helpen. Onder meer UNESCO-

klassen. Ook zijn er cursussen georga-

Nederland was het afgelopen jaar een

niseerd voor de ouders en vooral het

belangrijke donor.

bestuur van de school. Administratie,
organisatie, planning, omgaan met
conflicten zijn allemaal niet vanzelfInmiddels zitten er

sprekend en hierin bijleren blijkt

138 kinderen van

nuttig.

straatverkopers op de

Het gaat goed met de school en

school in San Mateao

ook volgend jaar willen we deze

PROJECTENLIJST 2013
2012-6 ‘Natuurfenomeen’Costa Rica
feesten voor arme kinderen
gaat de komende tijd het gebruik van
meer dan vijftig medicinale planten

2012-1 Festival Corredor El
Bosque de Agua

beschrijven. Voor onderzoek en het

Costa Rica heeft nog steeds prachtige

bezoeken en interviewen van Ngobe-

tropische bossen en een overweldi-

Al jaren werkt UNAPROA aan herbebos-

kenners en -gebruikers van deze

gende natuur, maar kinderen die

sing om rivieroevers tegen erosie te

planten is 1240 euro nodig.

opgroeien in arme wijken merken

beschermen en stukken op zichzelf

daar weinig van. In 2008 startte een

staand bos weer aan elkaar te

2012-4

koppelen. Er is inmiddels heel wat

De Asociación Shuishi is een organisatie

deze kinderen. Geleidelijk aan hebben

bereikt en dat succes mag gevierd

van twintig families die samenwerken

die een educatief aspect gekregen,

worden! Trouw aan zijn idealen doet

om economische activiteiten op te

met als doel de kinderen op een

UNAPROA dit met een festival waarbij

zetten. Alle families behoren tot de

vrolijke manier liefde voor de natuur

bewoners en kinderen uit het gebied

Bribri-gemeenschap in Talamanca in

bij te brengen, bijvoorbeeld door het

een educatief en informatief

het zuiden van Costa Rica. Al eerder

gezamenlijk planten van een

programma doorlopen over duurzaam-

heeft het ITF met succes de opstart van

boompje. In 2012 wil men feesten

heid en natuurbescherming. Voor

kippenfokkerijtjes gefinancierd. Daarom

organiseren voor zevenhonderd

materiaal en (jawel!) T-shirts is 3700

voeren we ook graag dit project op. Voor

kinderen (vijf groepen van honderd en

euro nodig.

de aankoop van kippen, het kopen van

vier groepen van vijf kinderen) uit

materiaal voor het bouwen van hokken

marginale wijken in en rond de

2012-2 Herstel van bospaden
voor ecologische les

etc. is 3500 euro nodig.

hoofdstad San José en de regio

Madre Verde verzorgt milieueducatielessen voor kinderen van dorpen in de

2012-5 Herbebossen met nuttige
boomsoorten

omgeving. Op een eigen terrein

Ook in de binnenlanden van Alto

kunnen ze die in speciale program-

Talamanca zijn veel stukken oerbos

ma’s, Clubes Ecologicos, alle facetten

gekapt. De Bribri in Sibodi, Amubre,

Guatemala

bijbrengen van de natuur en het

Coroma y Barrio Escalante en Mojoncito

2012-07 Structurele hulp school

belang van de bescherming daarvan.

hebben zich verenigd in de Asociación

Dit project betreft een meerjarige

Op dit moment zijn de paden door het

Kalkuachok Wakpa, met als doel bomen

ondersteuning van het ITF aan een

bos hoognodig aan een stevige

te planten die de gemeenschappen op

school in San Mateo, Esquipulas,

opknapbeurt toe. Er is 4130 euro nodig.

de lange termijn kunnen voorzien van

waarover u eerder in deze nieuws-

hout voor allerlei toepassingen. Daar-

brief kon lezen. Het ITF heeft de

naast vormen de bomen een belang-

oprichting van de school gefinancierd

‘Gardando mi Legado’ ofwel ‘Mijn

rijke schakel in het lokale ecosysteem

en ondersteunt het bestuur zodat dat

herkomst bewaken’, noemt Gustavino

die door de ontbossing nu afwezig is.

goede schoolmaterialen kan kopen.

Montezuma van de Ngobe-gemeen-

Voor het opkweken van zaden, mate-

De komende jaren wil het ITF

schap het vastleggen van het cultuur-

riaal en transport wordt aan het ITF een

proberen jaarlijks 11.500 euro bij te

historische erfgoed van zijn volk. Hij

bijdrage gevraagd van 4482 euro.

dragen.

2012-3

Cultuurhistorisch erfgoed

Kippenfokkerij

groep vrijwilligers met feesten voor

Nicoya. De totale begroting is 3900
euro. Aan het ITF wordt een bijdrage
gevraagd van 2000 euro.
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Donaties

2013-A Boomcertificaten

20013-B Bossennoodfonds

Het ITF verkoopt boomcertificaten; voor

Het Bossennoodfonds is een samenwer-

overmaken van uw bijdrage op:

elk certificaat wordt een boom geplant

king van het ITF en Both ENDS (Environ-

Giro 646171

in de corridor bij Carara in Costa Rica.

ment en Development Service). Het

Op deze manier worden de bomen in

fonds is bedoeld om wereldwijd snel,

de corridor internationaal eigendom

relatief kleine bedragen te kunnen

Graag onder vermelding van het

en daardoor zijn ze beter beschermd. U

geven aan lokale bevolkingsgroepen

projectnummer. De giften die het

kunt de boomcertificaten bestellen via

die te maken krijgen met een acute

ITF ontvangt zonder specificatie

www.itf.nl, bij het secretariaat of met de

bedreiging van hun omgeving. Elk

worden gebruikt om projecten

bon onderaan deze bladzijde.

bedrag is welkom.

U kunt projecten steunen door het

ten name van ITF te Vleuten.

waar net niet voldoende geld voor

12,50 euro per certificaat.

binnen komt aan te vullen tot het
gevraagde bedrag. Met vragen
over specifieke giften of projecten
kunt u altijd contact opnemen met
het secretariaat op info@itf.nl.

✁

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

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

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.

