
	 	

Beste	lezer,	
	
Graag	bieden	wij	u	onze	ITF	nieuwsbrief	voor	het	jaar	2017	aan.	Zoals	we	in	onze	eerdere	
nieuwsbrieven	hebben	beschreven,	is	het	International	Tree	Fund	met	de	economische	crisis	
gekrompen.	We	zijn	een	kleinere	organisatie	met	minder	projecten	geworden.	
Dat	is	goed	gegaan.	Wat	we	plannen,	voeren	we	goed	uit	en	we	beloven	niet	meer	dan	we	kunnen	
waarmaken.	De	ontwikkelingen	in	Costa	Rica	en	Guatemala	staan	niet	stil.	Er	zijn	veranderingen,	
zowel	ten	goede	als	ten	kwade.	Over	het	algemeen	kunnen	we	stellen	dat	de	economie	zich	
ontwikkelt	naar	een	hoger	niveau.	Tegelijkertijd	ervaren	we	dat	de	inheemse	inwoners	en	de	
armere	groepen,	wiens	activiteiten	het	ITF	ondersteunt,	weinig	baat	hebben	bij	de	ontwikkelingen	
in	hun	land.	
	
	Mede	door	uw	bijdrage	geven	wij	hen	een	
extra	steun	in	de	rug.	Dit	wordt	zeer	
gewaardeerd.	De	lange	relatie,	veelal	sinds	
1988,	is	bijzonder.	Dat	merken	wij	bij	elk	
bezoek	weer.	Naast	de	steun	in	de	vorm	van	
onze	kleine	geldelijke	bijdrage	waarmee	
projecten	mogelijk	worden,	is	de	mentale	
steun	belangrijk.	De	idee	dat	er	mensen	zijn	
in	Nederland	die	belangstelling	voor	hen	
hebben	en	solidair	willen	zijn	is	een	grote	
aanmoediging.	Namens	hen	willen	wij,	
vrijwilligers	van	het	ITF,	u	hartelijk	daarvoor	
danken.	Tegelijkertijd	vragen	wij	u	deze	
steun	ook	dit	jaar	weer	te	geven	door	deze	
brief	te	lezen	en	een	bijdrage	van	uw	keus	
over	te	maken.	
	
Namens	onze	vrijwilligers	en	de	mensen	met	
wie	wij	samenwerken	in	Costa	Rica	en	
Guatemala,	
	
Leen	Verbeek	
Voorzitter	bestuur	ITF	
	
		

	Leguaan	in	het	Bribri-reservaat	in	Costa	Rica	
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Guatemala	
	
In	juli	is	voorzitter	Leen	Verbeek	een	week	op	bezoek	geweest	in	Guatemala,	bij	de	vakbond	
CGTG.	De	band	tussen	het	ITF	en	CGCT	gaat	meer	dan	twintig	jaar	terug.	De	laatste	jaren	steunt	
het	ITF	niet	met	geld.	Wel	bezoeken	we	de	CGCT	nog	jaarlijks	om	de	problemen	te	bespreken	en	
mentale	steun	te	bieden.	Leen	vertelt:	“Er	is	veel	gesproken.	Zowel	individueel	als	collectief.	Het	
dagelijks	bestuur	van	de	CGTG	worstelt	met	de	hardheid	van	hun	samenleving.	Moord	op	het	
kader	komt	weliswaar	minder,	maar	nog	steeds	veel	voor.”			
	
“Ik	heb	overlegd	met	een	groep	kaderleden	in	Coatepeque.	Zij	vertegenwoordigen	de	informele	
economie	(de	straatverkopers).	De	afgelopen	jaren	zijn	er	17	van	hen	omgebracht	als	gevolg	van	
conflicten	met	de	gemeente.	We	bespraken	hoe	daar	mee	om	te	gaan,	waar	oplossingen	liggen,	
hoe	je	het	verdriet	verwerkt.	Ook	is	er	contact	geweest	met	rechter	Miguel	A.	Galvez	Rest	
Altuna.	Een	van	de	weinige	oprechte	rechters	die	tegen	alle	weerstand	in	goed	werk	verricht	en	
belangrijk	is	voor	de	CGTG.	Ook	met	de	Secretaris	Generaal	van	het	ministerie	van	Binnenlands	
Bestuur,	Thelma	E.Aldana,	is	een	bijeenkomst	geweest.	Zij	heeft	zich	openhartig	getoond	over	
de	corruptie	in	de	politiek	en	hoe	zij	haar	best	doet	daar	wat	aan	te	doen.”	
	

	Leen	Verbeek	met	het	bestuur	van	CGCT	
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Costa	Rica,	weerzien	na	bijna	20	jaar	
	
Deze	zomer	ging	Martijn	van	Dam,	secretaris	
van	het	ITF,	met	zijn	gezin	naar	Costa	Rica.	Dit	is	
zijn	verhaal.	“Ieder	jaar	helpen	mijn	kinderen	bij	
de	verzending	van	de	ITF-nieuwsbrief.	We	vullen	
enveloppen,	plakken	etiketten,	kletsen	en	er	
wordt	wat	gemopperd:	hoeveel	nog?	Twee	jaar	
geleden	kwam	de	vraag	of	wij	zelf	ook	niet	eens	
een	keer	naar	Costa	Rica	konden	gaan.	Met	z’n	
vijven	gingen	we	in	de	zomer	van	2017	naar	het	
land	van	de	verhalen.	“	
	
	
	

“Voor	mij	is	het	alweer	bijna	twintig	jaar	geleden	dat	ik		voor	de	laatste	keer	in	Costa	Rica	was.	Als	
bestuurslid	van	het	ITF	blijf	ik	de	verhalen	horen,	maar	hoe	zal	het	zijn	om	het	land	weer	te	ruiken,	
de	mensen	weer	te	ontmoeten	die	ik	toen	regelmatig	heb	bezocht?	De	eerste	kennismaking	met	
Costa	Rica	en	eigenlijk	ook	het	begin	van	het	ITF,	is	de	ontmoeting	met	Gloria	en	Juanita	die	in	
Kekoldi	wonen,	het	BriBri-indianenreservaat	aan	de	Caraïbische	kust.	In	de	90-er	jaren	begon	de	
samenwerking	met	de	mensen	van	Kekoldi.	Zij	maakten	zich	sterk	voor	het	behoud	van	hun	taal,	
cultuur	en	leefomgeving.”		
	

“De	leguanenkwekerij	die	zij	toen	opzetten	is	er	
nog	steeds.	Ik	vraag	Juanita	waarom	het	nog	is	
nodig	om	leguanen	groot	te	brengen	en	uit	te	
zetten	in	het	bos?	Ze	zegt:	‘We	begonnen	ermee	
omdat	de	leguanen	begonnen	te	verdwijnen.	
Mensen	jaagden	erop.	En	omdat	er	steeds	meer	
mensen	steeds	dichter	bij	het	regenwoud	
kwamen	leven,	werden	het	er	steeds	minder.	
Door	onze	inspanningen	is	de	leguaan	weer	volop	
aanwezig,	alleen	wordt	er	nog	steeds	op	gejaagd.	
Dus	moeten	we	door	blijven	gaan…’	Het	heeft	iets	
verdrietigs	maar	we	moeten	ook	samen	lachen	
om	de	nieuwe	balans	die	er	gekomen	is.	
‘Daarnaast	is	de	impact	van	de	leguanenkwekerij		
nu	veel	breder;	er	is	een	bezoekerscentrum,	
scholen	komen	langs,	we	ontvangen	toeristen.	De	
leguanenkwekerij	is	een	bewustwordingscentrum	
geworden.’	
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“Het	viel	mij	op	dat	de	BriBri-taal	in	vergelijking	met	20	jaar	geleden	nu	veel	meer	aanwezig	is:	op	
straat,	op	scholen,	bij	mensen	thuis.	Het	ITF	heeft	in	de	loop	van	jaren	vele	taalprojecten	gesteund,	
zaadjes	gepland	die	hier	ook	aan	hebben	bijgedragen.”		
	
Bij	de	middelbare	school	van	Coroma/Bajo	Coen	
“Ooit	was	hier	was	geen	middelbare	school.		Omdat	het	gebied	te	veraf	ligt,	konden	kinderen	alleen	
verder	leren	als	ze	weg	van	huis,	bij	familie	in	de	stad,	konden	wonen.			
	
	

Twintig	jaar	geleden	heeft	het	ITF	een	project	gesteund	voor	een	klaslokaaltje	en	de	eerste	
basisbehoeften.	Dit	is	nu	uitgegroeid	tot	een	school	met	zeven	klaslokalen,	een	keuken	met	
eetzaal	en	een	huis	voor	de	leraren	wanneer	die	nog	geen	eigen	onderkomen	hebben.	Er	gaan	
hier	120	kinderen	naar	school.	Wat	een	klein	duwtje	al	niet	teweeg	kan	brengen!”	
	

	

	

Liceo	rural	Coroma,	de	middelbare	school	



	 	

International	Tree	Fund	

Van	de	Caraïbische	naar	de	Pacifische	kust,	de	Corridor	
	
‘Hoe	zit	het	met	de	boom	die	geplant	is	met	het	certificaat	dat	ik	gekocht	heb?’	Een	vraag	die	we	
regelmatig	krijgen.	Ik	werk	in	Nederland	als	taxichauffeur.	Ter	compensatie	van	alle	kilometers	
die	ik	rij,	koop	ik	ook	boomcertificaten	bij	het	ITF.	Extra	leuk	om	nu	weer	te	gaan	kijken	en	met	
mijn	vrouw	en	kinderen	zelf	ook	eens	een	paar	bomen	te	planten.	
	
Op	het	‘station’	van	Arbofilia,	de	stichting	die	de	bomen	plant,	worden	wij	ontvangen	door	Anna	
en	Lennart,	twee	vrijwilligers	van	de	Duitse	organisatie	ProRegenwald.	Al	8	jaar	zijn	er	ieder	jaar	
twee	vrijwilligers	van	ProRegenwald	in	de	Corridor	werkzaam.	Zij	wonen	een	heel	jaar	in	het	
‘station’	van	Arbofilia	in	El	Sur.	Iedere	ochtend	ontbijten	zij	thuis	bij	Giovanni,	de	vaste	
werknemer	van	Arbofia,	en	gaan	daarna	naar	de	boomkwekerij	of	het	veld	in.	Samen	met	en	
onder	begeleiding	van	Giovanni	zijn	dit	de	mensen	die	de	ITF-bomen	planten.	Ik	was	zeer	onder	
de	indruk	van	de	energie	en	betrokkenheid	die	deze	jongen	mensen,	allebei	19	jaar,	lieten	zien.		
	

	Anna	van	Dam	plant	een	boom	

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. 
	

Staan	er	bomen	met	een	ITF-bordje	op	de	
berghellingen?	Nee,	de	vele	bomen	
worden	geplant,	verzorgd,	bijgehouden.	
De	meesten	groeien	op.	Sommigen	gaan	
dood	of	worden	aangevreten.	Kale	
hellingen	veranderen	in	bos.	Ieder	jaar	
verkoopt	het	ITF	honderden	
boomcertificaten.	Duizenden	bomen	
worden	geplant.		
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Projecten	2017	
2017-1	Rancho	Shkablakla		
De	vrouwen	van	de	Cabécar-indianen	maken	zich	sterk	om	hun	cultuur	en	tradities	levend	te	houden.	Ze	
organiseren	bijeenkomsten	tussen	verschillende	indiaanse	gemeenschappen,	maar	ook	met	niet-indianen.	
Het	liefst	doen	ze	dat	in	een	eigen	traditioneel	gebouwd	huis,	een	Shkablakla.		Zij	willen	een	Shkablakla	
bouwen	om	daar	bijeenkomsten	te	houden,	te	kunnen	overnachten,	te	koken	en	dingen	te	verkopen.	Voor	
de	constructie	en	het	maken	van	een	toegangsweg	is	€1915	nodig.	
	
2017-2	Leren	om	niet	te	vergeten	
De	Bri	Bri	indianen	hebben	een	zogenoemde	'orale	cultuur'.	Ze	geven	verhalen	en	kennis	van	generatie	op	
generatie	mondeling	door.	Dit	gebruik	staat	steeds	meer	onder	druk.	Met	name	de	kinderen	groeien	niet	
zonder	meer	op	met	de	orale	traditie.	De	Bri	Bri	willen	een	lesmethode	ontwikkelen.	Allereerst	gaan	ze	
samen	met	kinderen	van	de	scholen	in	Bajo	Coén	en	Wawe	testen	welke	methode	van	overdracht	van	
kennis	en	historische	verhalen	het	beste	werkt	bij	kinderen.	Vervolgens	wordt	lesmateriaal	ontwikkeld.	
Voor	de	workshops	en	het	ontwikkelen	van	materiaal	is	in	totaal	€2.010	nodig.	
	
2017-3	Fauna-inventarisatie	reservaat	Madre	Verde	
Madre	Verde,	waar	het	ITF	al	lang	mee	samenwerkt,	wil	in	het	reservaat	een	fauna-inventarisatie	
uitvoeren.	Dit	wordt	samen	uitgevoerd	met	een	aantal	groepen	scholieren	van	13	scholen,	
maar	ook	groepen	volwassenen	doen	mee.	De	uitkomsten	worden	gepresenteerd	en	gedeeld	met	de	
gehele	gemeenschap	rond	dit	reservaat.	Voor	de	aanschaf	van	diverse	materialen	als	kosten	rapportage,	
aanschaf	fototoestel	en	nachtcamera	is	een	bedrag	begroot	van	€1.700,-	
	 	

	Financien	 2015	 2016		

		 		 		
Beginsaldo	 5.583	 	1.912	
		 		 		
Inkomsten	 		 		
particulieren	 4.483	 1.989		
boomcertificaten	 1.188	 1.370		
CEC	projecten	 800	 5.630					
Bossennoodfonds	 575	 0					
organisaties	 833	 			5.895	
		 7.878	 	14.884	
		 		 		
Uitgaven	 		 		
bankkosten	 231	 					235	
organisatie	 0	 									48	
reiskosten	 1.207	 		0	
projecten	 			10.112	 	13.992	
		 11.549	 	14.275	
		 		 		
Eindsaldo	 1.912	 2.521	

		 		 		
 

Colofon	
		
International	Tree	Fund	
NL52INGB0000646171	
info@itf.nl	
	
Burg.	Van	der	Heidelaan	13		
3451	ZR	Vleuten		
030-29	70	937		
	
Bestuur:	Leen	Verbeek	(voorzitter),	
Pascal	Budding	(penningmeester),	
Martijn	van	Dam	(secretaris),	Mark	
Joenje,	Judith	Westerink		
	
www.itf.nl	
Op	de	website	vindt	u	reisverslagen.	
Ook	kunt	u		hier	boomcertificaten	en	
natuurfoto’s	bestellen.	
 

Donaties		
U	kunt	projecten	steunen	door	het	overmaken	van	uw	gift	op	NL52INGB0000646171	t.n.v.	ITF,	
Vleuten,	graag	onder	vermelding	van	het	projectnummer.	Het	ITF	is	een	Algemeen	Nut	Beogende	
Instelling	(ANBI).	Uw	giften	zijn	aftrekbaar	van	de	belasting.	Ons	nummer	bij	de	Belastingdienst	is	
0099.34.637.	
	
	


