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NIEUWSBRIEF 2016

Met deze nieuwsbrief willen de vrijwilligers van het International Tree Fund u opnieuw
informeren over onze activiteiten. We zijn er trots op, samen met u dit werk te kunnen
doen. De projecten van het International Tree Fund zijn geen projecten met grote
wereldverbeterende ambities. Wel stellen wij ons tot doel het leven van individuele mensen,
soms families of clans te verbeteren. Wij hebben de ervaring dat we daar in slagen. Vooral
door kleinschalig te werken, mensen vertrouwen te geven en belangstelling te tonen voor
hun werk, problemen en cultuur.
De natuur staat bij ons hoog in het vaandel. Zij die in de oerwouden leven zijn beter dan wij
in staat het woud goed te beheren. Deze mensen doen ons versteld staan van hun grote
kennis en wijsheid over wat er zich in deze wildernis afspeelt.
Verderop in deze nieuwsbrief vertellen wij over de projecten van het afgelopen jaar. Ook
treft u een lijst aan van de projecten voor het komende jaar. Vriendelijk willen wij u vragen
het project van uw keuze met een bijdrage te steunen. Ook kunt u een algemeen bedrag
overmaken, dan zorgen wij dat uw bijdrage bij het goede project terecht komt. Heeft u
vragen, mail ze dan naar ons, of stuur een brief, natuurlijk krijgt u dan een antwoord. U kunt
ons ook helpen door de nieuwsbrief aan anderen te laten lezen en zo nieuwe donoren te
werven voor onze activiteiten. Daar zouden wij u dankbaar voor zijn.

Namens onze vrijwilligers en de
mensen met wie wij samenwerken in
Costa Rica en Guatemala,
Leen Verbeek
Voorzitter bestuur ITF
Op de foto ziet u een aantal
vertegenwoordigers van de Bribristam. Met hulp van het ITF bouwden
zij een gemeenschapshuis.
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Guatemala
Op dit moment doet het International Tree Fund geen financiële uitgaven voor projecten in
Guatemala. Wel reizen wij nog elk jaar, voor eigen rekening, af naar dit land om de mensen van
de vakbond CGTG, die wij al zo lang steunen, te blijven helpen. Het is met de corruptie, de
rechteloosheid en de gewelddadigheid niet best gesteld. De vakbond heeft continu te maken
met intimidatie. Moordeskaders eisen elk jaar slachtoffers van de organisatie. Door met hen te
praten, toespraken te houden en mee te gaan naar moeilijke onderhandelingen geven wij ze
een steuntje in de rug, wat zeer op prijs wordt gesteld. Ook reizen wij door het land om
afdelingen te bezoeken, conflicten te helpen oplossen en solidair te zijn met mensen die onder
moeilijke omstandigheden leven.
Het afgelopen jaar is er door de straatverkopers een groot feest georganiseerd om het ITF te
bedanken voor de rol die wij hebben gespeeld in een agressief conflict met de lokale overheid.
Er konden opnieuw afspraken worden gemaakt over waar de straatverkopers hun koopwaar
mogen aanbieden. De vechtpartijen tussen de politie en de straatverkopers kwamen daarmee
tot een einde, er vallen geen slachtoffers meer.

Voorzitter Leen
Verbeek en Pepe
Pincon, bestuurslid
van de CGTG, op een
vakbondsbijeenkomst.
De vrouwen werken in
de huishouding en
prostitutie. Veel
vrouwen schamen zich
voor hun beroep. Het
is voor hen een grote
stap om zich aan te
sluiten bij een vakbond
en hun schroom
daarmee te
overwinnen.
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Costa Rica
Natuurlessen zijn een feest
In Madre Verde bij Palmares werken wij al lang samen met de stam van de Madre Verde-indianen.
Met weinig geld realiseren zij flinke programma’s milieu-educatie voor schoolkinderen en
volwassenen. Het afgelopen jaar is een project gerealiseerd waar 13 basisscholen aan hebben
deelgenomen. Ook de ouders hebben meegedaan. Eerst is er een cursus georganiseerd voor de
onderwijzers, daarna is samen met deze onderwijzers een reeks activiteiten per school opgezet. De
ouders en de kinderen hebben enthousiast meegedaan en veel geleerd over het bos, de natuur en
het milieu. Het was een echt een feest en is daarmee een succes geweest. Deze lessen hebben een
groot effect op de gemeenschap die meer dan voorheen haar best doet bewust te leven en goed
met natuur en milieu om te gaan.
Moeders betalen voor school
In het Talamanca-gebergte zijn verschillende projecten uitgevoerd. In het reservaat van de BriBri is,
zoals we u al eerder meldden, inmiddels goed onderwijs gerealiseerd voor alle kinderen. Peuter- en
basisonderwijs, maar ook middelbaar onderwijs, zijn nu op een goed niveau aanwezig. Als
International Tree Fund zijn wij er trots op aan de realisatie hiervan een belangrijke bijdrage te
hebben kunnen leveren. Nu gaat het er om dat de kinderen, vooral de tieners, ook daadwerkelijk
naar school kunnen. Daarom realiseren we kleine economische projecten als kleinschalige
bananenplantages, varkensfokkerijen om het alleenstaande moeders mogelijk te maken de school
te betalen. Al deze projecten zijn succesvol uitgevoerd. De kinderen van deze groep alleenstaande
moeders gaan nu daadwerkelijk naar school.
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Trotse gemeenschap
De clan Ditsokata leeft aan de overkant van de rivier de Sixaola, aan de grens met Panama. Doordat
de invloed van het toerisme vanuit Porte Viejo en Cahuita steeds meer voelbaar wordt, hebben
deze Bribri-indianen een sterke wens hun cultuur vast te houden. Zij doen zelf veel aan
cultuureducatie voor de kinderen en jongeren. De Awah (medicijnman) speelt hierin een grote rol.
Fausto Morales Lopez heet hij. We hebben een goede relatie met de clan en komen er al een aantal
jaren. De Ditsokata wilden graag een Casa Conica, een gemeenschapshuis, bouwen om samen een
plek te hebben. Met geld van het ITF is het materiaal aangeschaft en de hele gemeenschap heeft
met elkaar gewerkt om dit zeer traditionele gemeenschapshuis te bouwen. Wij zijn er geweest en
hebben alles bekeken, rondgeleid door de zeer trotse gemeenschap. Dit is een van de voorbeelden
hoe een klein project een grote impact kan hebben op een gemeenschap, waarbij de mensen ieder
individueel, maar vooral met elkaar, trots zijn op wat is bereikt.
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Donaties
U kunt projecten steunen door het overmaken van uw bijdrage op NL52INGB0000646171 ten name
van ITF te Vleuten, graag onder vermelding van het projectnummer. Het ITF heeft de ANBI-status
(Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw giften kunt u daarmee aftrekken van de belasting. Ons
nummer bij de Belastingdienst is 0099.34.637.
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Corredor Ecologico Carara
In de zomer van 2015 bezocht vrijwilliger Judith Westerink de corridor in het gebied van Carara
in Costa Rica. Sinds 2000 werkt ITF samen met Arbofilia aan herstel van bossen en
bosverbindingen. Het project staat al enkele jaren op een laag pitje bij gebrek aan fondsen. In
het nevelwoud van La Potenciana worden geen bomen meer geplant, omdat er geen geld is
voor het betalen van het salaris van Don Oscar. Op dit moment is alleen Don Giovanni nog in
dienst van Arbofilia. Hij blijft bomen planten uit de eigen kwekerij, zelfs al zijn er geen
projectfondsen. De economische situatie is nijpend. Afgelopen winter zijn de koeien en de
paarden verkocht en nu komt ook het salaris van Giovanni in gevaar. Even leek er goed nieuws
te zijn. Arbofilia had een aanvraag gedaan bij het Costaricaanse overheidsfonds Fonafifo voor
herbebossing. Daarvoor moest veel papierwerk geregeld worden, onder meer in relatie tot de
registratie van de percelen bij het kadaster. Na lange tijd werd het project goedgekeurd. In zeer
korte tijd moest co-financiering geregeld worden om op tijd aan het plantseizoen te kunnen
beginnen. Dit is niet gelukt. Het project was sowieso risicovol geweest omdat Arbofilia het
Fonafifo-deel had moeten voorfinancieren. Dergelijke subsidieregelingen zijn blijkbaar alleen
geschikt voor organisaties met een grote eigen buffer.
Arbofilia probeert al enkele jaren de afhankelijkheid van externe fondsen te verminderen.
Bijvoorbeeld door de cacaoplantage te verbeteren. Het duurt echter enkele jaren voor er een
kwalitatief goede oogst is. Bij een goede opbrengst kan het salaris van Giovanni daaruit worden
betaald. Het is belangrijk dat Arbofilia weer paarden krijgt om materialen te vervoeren naar
moeilijk bereikbare plaatsen. In de projectenlijst kunt u lezen hoe u kunt bijdragen. Ook gaat de
opbrengst van de verkoop van boomcertificaten rechtstreeks naar de corridor.

Projectenlijst 2016
2016 – 001: Hout voor een deur
De gemeenschap van Bajo Coen in Talamanca bouwt hun huizen nog altijd zelf van hout wat ze lokaal uit het
bos halen. Om te zorgen dat ze ook in de toekomst voldoende hout tot hun beschikking hebben, moeten voor
de gekapte bomen nieuwe exemplaren worden geplant. Daarom wordt er een kwekerij opgezet waar bomen
met geschikte houtsoorten voor de bouw, worden opgekweekt. Als ze een goede eerste start hebben gehad,
worden de bomen vanaf de kwekerij geplant op de percelen van de gemeenschap in Bajo Coen. Zo kunnen ook
toekomstige generaties het hout oogsten wat nodig is in de gemeenschap. Er is 1560 euro nodig.
2016 – 002: Bananen planten planten
Om meer inkomsten te genereren voor de families in Bajo Coen, willen in totaal 8 inwoners elk een hectare
inzaaien met bananenplanten. Bananen kunnen verkocht worden op de markt en leveren naast direct voedsel
ook extra inkomsten op voor de families. Om 8 hectare in te zaaien zijn in totaal 5000 bananenplantjes nodig.
Om die in te kopen is in totaal 1125 euro nodig.
2016 – 003: Tok tok kippenhok
In het dorp Coroma, in Talamanca, hebben 9 mensen het initiatief genomen om kippen te gaan fokken. De
kippen worden geslacht voor eigen gebruik of naar de markt gebracht en zorgen voor extra inkomsten. Maar
eerst zijn er hokken nodig en voer! De arbeid, het land en zaaimaateriaal om mais te kweken (om de kippen te
voeren) worden door de gemeenschap zelf opgebracht. Voor de aankoop van materiaal om de hokken te
bouwen en het materiaal per boot naar Coroma te vervoeren wordt ITF gevraagd om bij te dragen met 1356
euro.
2016 – 004: Lesmateriaal en opleiden voor natuureducatie
Fundacion Madre Verde is al lang een partner van het ITF en werkt sinds jaar en dag aan natuureducatie. Ze
zijn nu bezig om de oude melkerij vlakbij het natuurreservaat, om te bouwen tot natuureducatie centrum. Daar
kunnen groepen (kinderen) worden ontvangen die les krijgen in allerlei zaken die te maken hebben met
natuurbescherming. Voor het educatiecentrum is voor de aankoop van materiaal, zoals vitrines, het maken van
drukwerk en ander educatief materiaal geld nodig. Daarnaast is er geld nodig voor het trainen van leraren die
de kinderen begeleiden, het bezoeken van scholen en voor het vervoer van leerlingen naar het reservaat. Aan
het ITF wordt een bijdrage gevraagd van 1250 euro.
2016 – 005: Medicinale kennis vastleggen
De gemeenschap van de Ngäbe in Conte Burica, probeert stelselmatig om de rijke aanwezige kennis over het
medicinale gebruik van planten vast te leggen. Het blijkt steeds moeilijker om deze kennis vast te houden voor
toekomstige generaties. Daarom nemen de Ngäbe het initiatief om in een programma van 8 maanden
inheemse en wetenschappelijke kennis over medicinale planten en hun gebruik over te brengen op de jongere
generatie. Om het trainingsprogramma te kunnen faciliteren met een professionele kundige leraar voor 6
geselecteerd jongeren is in totaal 1186 Euro nodig.

2016 – 006 Koeien voor de corridor
Arbofilia zoekt naar manieren om het onderhoud van de corridor economisch minder afhankelijk
te maken van fondsen. Aankoop van enkele koeien en een stier vormt de basis voor een
inkomstenbron uit melk en kalveren. Ze worden gehouden in een weiland op Finca Lalo met
gras, stikstofbindende planten en bomen. Ook is een beetje geld nodig voor hekwerk. €4.500,2016 – 007 Cacao in agroforestry systeem
Arbofilia heeft een kleine cacaoplantage in El Sur, waar de cacaobomen gemixt groeien met
rambutan, vanille en andere bomen en struiken. Zo wordt een bosachtige, maar toch
productieve plantage gecreëerd waar veel dieren gebruik van maken. Cacao is een goede bron
van inkomsten, maar het duurt enkele jaren voordat de cacao kan worden geoogst. Goede
cacaovariëteiten moeten worden geënt op de bomen die er al staan. Ook moeten er nog 2000
boompjes worden bij geplant. €4000,2016 – 008 Boomkwekerij
Er is achterstallig onderhoud in de boomkwekerij. Om het op te knappen en nieuwe
gereedschappen en zaad aan te kopen is ieder bedrag welkom, Arbofilia is erg geholpen met een
startinvestering van €2000,2016 – 009 Paarden voor de corridor
Paarden zijn nodig om materialen en jonge boompjes te vervoeren. Door geldgebrek moest
Arbofilia de paarden verkopen. Voor twee nieuwe paarden schatten we dat € 3000,- nodig is.

Bestelformulier boomcertificaten
Hierbij bestel ik …. ITF-boomcertificaten à € 12,50 per stuk, voor een totaalbedrag van € ….
Het totaalbedrag zal op rekeningnummer NL52INGB0000646171 ten name van ITF te
Vleuten worden overgemaakt.
Naam …………………………………………..
Naam op certificaat ………………………….
(eventueel meerdere namen) ……………..
Adres ………………………………………..
Postcode …………………………………….
Woonplaats ………………………………….
U kunt het bestelformulier sturen naar info@itf.nl of Burgemeester Van der Heidelaan 13, 3451 ZR
Vleuten. Na betaling sturen wij de op naam gestelde certificaten zo spoedig mogelijk toe. Het ITF
garandeert dat voor elk certificaat een boom geplant wordt in het herbebossingsproject Corredor
Ecologico Carara in Costa Rica.
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