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Feest!
2005 is voor het International Tree Fund (ITF) een feestjaar! 

We vieren het derde lustrum van ons bestaan. In 1990 is de 

stichting officieel opgericht en sindsdien zijn we er vijftien 

jaar lang in geslaagd om elk jaar weer een respectabele 

projectenlijst uit te voeren. 

Het is steeds weer opnieuw een wonderlijke ervaring. 

Wonderlijk omdat mensen die elkaar nog nooit hebben 

ontmoet in staat blijken met elkaar de projecten te reali-

seren: onze trouwe donoren in Nederland, en in het verre 

Midden Amerika de mannen, vrouwen en kinderen die 

hard werken om hun eigen leefomgeving te verbeteren. 

Het International Tree Fund heeft geen ambitie om de 

hele wereld te veranderen. Wel denken we dat mensen 

anderen kunnen helpen door solidair te zijn en te geven 

wat ze kunnen missen. In het jaar 2004 zijn 23 projecten 

weer mogelijk geworden dankzij uw steun. Hartelijk dank 

daarvoor!

Inkomsten
2004 was een zeer productief jaar. Het 

aantal donaties (naast organisaties 

hebben ruim 100 particulieren geld 

gegeven) en het totale bedrag dat het 

ITF ontving (ruim 150.000 euro) stegen 

beide tot recordhoogten. Van particu-

lieren kwam circa 10.000 euro binnen, 

waarvan circa 1.000 euro voor boom-

certificaten. Verschillende organisaties 

gaven samen maar liefst 115.000 

euro. Van CLAT Nederland ten slotte 

ontvingen we 20.000 en van het CNV 

8.000 euro voor de film over de nieuwe 

dorpen in Guatemala, die in 2004 door 

het ITF, in samenwerking met CLAT en 

CNV, is opgenomen en geproduceerd. 

Uitgaven
De organisatiekosten in 2004 zijn 

vergelijkbaar met die van 2003; ca 1130 

euro. Begin 2004 kon vrijwel de gehele 

projectenlijst van 2003 worden betaald. 
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Het International Tree Fund is een 

Nederlandse vrijwilligersorganisatie 

die zich inzet voor het behoud, beheer 

en herstel van bos en oerwoud, gekop-

peld aan het welzijn van de mensen 

– veelal indianengemeenschappen– 

die in en om de 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 

procedures voor de aanvraag van 

projecten, maar stelt wel de eis dat deze 

worden ingediend door de partij die er 

direct bij gebaat is. Hierdoor kunnen 

we ervan uitgaan dat de projecten 

aansluiten bij de lokale behoefte, en 

dat ze goed worden uitgevoerd. De 

projecten komen terecht op een lijst, die 

wordt rondgestuurd aan de contacten 

van het ITF, waaronder veel particu-

lieren. De donoren kunnen kiezen welk 

project ze willen ondersteunen. 

Eén à twee keer per jaar gaan een 

paar medewerkers naar Midden-

Amerika, om daar lopende projecten 

te bezoeken, en nieuwe projectaan-

vragen in ontvangst te nemen en te 

bespreken. Ook wordt dan het geld 

voor nieuwe projecten overhandigd. 

Het is een bewuste keuze om de 

middelen voor een project persoonlijk 

af te dragen. Zo weten we honderd 

procent zeker dat er nergens iets 

‘aan de strijkstok’ blijft hangen, en 

hoeven we niet te werken met (vaak 

grote, bureaucratische) intermediaire 

organisaties. De overheadkosten van 

het ITF zijn dan ook minimaal, en door 

het persoonlijk contact is het wederzijds 

vertrouwen groot.

Hoe werkt het ITF?
Colofon

International Tree Fund

Laurens Reaalstraat 16

3531 GN Utrecht

Giro 646171

info@itf.nl

www.itf.nl

Daarnaast is in december 2004 al een 

deel van de projectenlijst 2004 gefi-

nancierd; de overige projecten kregen 

het geld begin 2005. Dat betekent dat 

bijna alle projecten van 2004 uitge-

voerd kunnen worden.

In 2004 is bovendien hard gewerkt 

aan de film Los nuevos pueblos (De 

nieuwe dorpen). De kosten voor de film 

bedroegen in 2004 circa 22.000 euro 

(reis- en verblijfkosten, huur appara-

tuur, productiekosten etc.). Met de 

kosten die al in 2003 werden gemaakt 

(vliegticket) en nog enkele voorziene 

uitgaven in 2005, bijvoorbeeld voor 

reproductie, bedragen de totale kosten 

voor de film circa 28.000 euro, over-

eenkomstig het bedrag dat van CNV 

en Clat Nederland is ontvangen. 

Eind 2004 zijn er missies geweest naar 

Costa Rica en Guatemala. Wij hebben 

toen de projecten geëvalueerd die 

in 2003 aangevraagd zijn door onze 

partnerorganisaties. De resultaten 

ervan willen we graag met u delen in 

deze nieuwsbrief.

Onze partners in Costa Rica en 

Guatemala hebben inmiddels weer 

nieuwe projecten aangevraagd. 

Die vindt u terug op de projectenlijst 

2005, achterin de nieuwsbrief. Wij 

hopen dat u projecten vindt die u 

aanspreken. Wilt u een specifiek 

project steunen? Vermeldt u dan het 

bijbehorende projectnummer. U kunt 

uw bijdrage storten op gironummer 

64 61 71 t.n.v. penningmeester ITF te 

Utrecht. 

2004 
Inkomsten 

Particulieren €  10.280,95 (7%)

Organisaties € 115.502,00 (75%)

Film €  28.000,00 (18%)

Totaal € 153.782,95 

Uitgaven 

Organisatiekosten  €  1.127,44 (1%)

Financiering projecten 2004 in 2004 € 81.927,53 (74%)

Overig (reis- en film) € 28.132,77 (25%)

Totaal € 111.187,74
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Reisverslag 2004 
Elk jaar wordt er een verslag gemaakt 

van de reizen om uitgevoerde 

projecten te controleren en het geld 

voor nieuwe projecten over te dragen. 

Het reisverslag is te vinden op onze 

website www.itf.nl.
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Reparatie van het 
huis van Juanita, 
Gloria en Doña 
Catalina 2002-18
Juanita, Gloria en Doña Catalina 

zijn zeer goede vrienden van het ITF. 

Samen met hen is een leguanenfarm 

opgezet en inmiddels zijn er al vele 

iguanas losgelaten in het oerwoud. 

Het afgelopen jaar zijn de volwassen 

dieren echter uit de hokken geroofd 

en zeer waarschijnlijk beland op het 

menu van hotelgasten in de omgeving. 

Inmiddels wordt hard gewerkt aan de 

opbouw van een nieuwe populatie. Er 

is geld ingezameld voor een nieuw huis 

voor de drie indiaanse vrouwen, maar 

door ziekte is de bouw vertraagd. De 

verwachting is dat het er in 2005 komt; 

wij houden u op de hoogte.

Herbebossing van de 
Rio Convento 2003-6
Twee jaar geleden is met de kinderen 

van de coöperatie en natuurbe-

schermingsorganisatie Una Proa een 

spraakmakend milieueducatieproject 

gedaan, dat uitgebreid de landelijke 

pers haalde. De kinderen leerden 

over de gevaren van vervuiling van 

de rivier Rio Convento en hielden 

een grote schoonmaakactie in het 

stroomdal van de rivier. Afgelopen 

jaar is er door de kinderen op diverse 

plaatsen langs de rivier nieuw bos 

aangeplant, waardoor erosie wordt 

beteugeld. 

Herbebossing oude 
finca in Kekoldi 2003-10
In het hart van het reservaat Kekoldi 

is een oude finca (boerderij) van 

een blanke boer volledig herbebost 

en daarmee toegevoegd aan het 

oerwoud. Het gaat hier om een stuk 

grond van acht hectare. De boer is 

opgehouden met zijn boerderij en 

heeft hem verkocht aan de indianen-

gemeenschap. Er is gekozen voor een 

zeer gevarieerde aanplant; de grote 

diversiteit aan vruchten en eetbare 

planten helpt de oorspronkelijke 

leefwijze van de Bri bri-indianen in 

stand te houden. In de toekomst zal het 

mogelijk zijn om het hele jaar door te 

oogsten uit dit gebied.

Medicinale kennis 
bij de Ngäbe 2003-11 
Dertig mannen en vrouwen van de 

Ngäbe-indianen in Burica hebben 

onder leiding van de oude Awah 

(medicijnman) een nieuwe kwekerij 

voor medicinale planten opgezet. Er 

wordt lesgegeven in kennis en gebruik 

van deze planten. Dit project is mede 

mogelijk gemaakt door een grote 

bijdrage van projectontwikkeling P&P. 

Het komend jaar krijgt het een vervolg 

door een bijdrage van AVEDA (zie 

Nieuws).

Ngäbe-indianen 
gesteund met kleine 
boomkwekerij 2003-12
Ook kleine projecten passen in het 

pakket van het ITF. Voor 2000 dollar 

is bij de Ngäbe-indianen een klein 

gebied opnieuw bebost, waardoor 

bruikbare houtsoorten voor huise-

lijk gebruik zeker zijn gesteld. Een 

eenvoudig project, maar daarom 

niet minder gewaardeerd door de 

bevolking, omdat dit hout door erosie 

en kaalslag in de directe omgeving 

moeilijk was te krijgen.

Resultaten Costa Rica
Grote gebieden in Costa Rica zijn ontbost; sinds 1950 is 80 procent van 

het regenwoud verdwenen. De indianen die hier wonen en leven van de 

opbrengsten uit het regenwoud worden in hun voortbestaan bedreigd. De 

projecten van het ITF zijn daarom gericht op twee dingen: natuurbescher-

ming – behoud van bestaand regenwoud en herbebossing – en behoud en 

herstel van de traditionele indiaanse levenswijze. De projecten die het ITF 

financiert worden voor een belangrijk deel uitgevoerd door twee natuurbe-

schermingsorganisaties: Arbofilia en Unaproa. 

Arbofilia en het ITF hebben tevens samen de stichting Corridor Ecologico 

Carara (CEC) opgericht met als doel de aankoop en herbebossing van land 

om een verbinding – de zogenaamde corridor – te realiseren tussen belang-

rijke ecologische zones. Ten slotte hebben we rechtstreeks contacten met 

enkele indianengemeenschappen.

Met de ‘busboot’ op weg naar 

de indianengemeenschap in Bajo 

Coén in Talamanca, Costa Rica om 

nieuwe projecten te bespreken.



4

I n t e r n a t i o n a l  T r e e  F u n d

Boomcertificaten
De Carara Ecologische Corridor in het 

westen van Costa Rica moet enkele 

belangrijke ecologische zones, van 

de bergen tot aan het kustgebied, met 

elkaar verbinden. Land wordt aange-

kocht en met bomen beplant om dit te 

realiseren. 

Daartoe verkoopt het ITF boomcertifi-

caten; voor ieder certificaat wordt een 

boom geplant in de corridor. Er zijn tot 

nu toe 1142 bomencertificaten besteld, 

waarvan zo’n 100 in 2004. De meeste 

certificaten worden gegeven aan 

pasgeboren kinderen en bruidsparen 

of op verjaardagen en jubilea. Een 

familie koopt ieder jaar rond de kerst-

tijd een heuse ‘corridor- kerstboom’! 

U vindt het bestelformulier voor een 

boomcertificaat op pagina 12.

 

Een poema en 
jaguar in de corridor
De resultaten van het corridorproject 

zijn indrukwekkend. Tijdens ons bezoek 

aan natuurbeschermingsorganisatie 

Arbofilia die de corridor beheert, zijn 

we een dag in het dorp El Sur geweest, 

waar tot nu toe de meeste boompjes 

zijn geplant. Tijdens deze ene dag 

zagen we binnen de Corridor een 

poema, een groep van vijftig kapucij-

Carara Ecologische Corridor 

nerapen en sporen van een jaguar! 

Voor het eerst broedt er dit jaar een 

paartje rode ara’s in de certificaat-

bomen. Sommige certificaatbomen 

zijn al tien tot vijftien meter hoog. Het 

begint al een heus bos te worden, 

waar ook orchideeën zich thuis voelen. 

 

De Provincie Noord-Holland heeft 

ruim 40.000 euro beschikbaar gesteld 

voor het CEC-project. Hiermee kunnen 

23.000 boompjes worden geplant in het 

hooggelegen gebied La Potenciana, 

om het nevelwoud en daarmee de 

waterproductie te herstellen. Voor de 

uitvoering van dit plan is drie jaar 

uitgetrokken. Op dit moment heeft op 

deze hoogte (1600 meter) slechts één 

beekje het hele jaar water: dit beekje 

komt van ons bos. Als u dit leest zijn al 

heel wat bomen geplant.

 

De hoogspanningslijn is inmiddels 

niet meer tegen te houden. De lijn 

met een zeer hoge spanning, die 

loopt door heel Midden-Amerika, zal 

worden aangelegd door een klein 

wildreservaat dat deel uitmaakt van 

de bosverbinding in de Corridor, maar 

in bezit is van de overheid. We hadden 

gehoopt dat het park veilig zou zijn. De 

overheidsdienst die het park beheert 

(ACOPAC), heeft echter voorwaarden 

gesteld aan de aanleg. Op papier 

ziet het er goed uit: het bos onder de 

lijn hoeft niet gekapt te worden. Het 

is nu afwachten of het in werkelijk-

heid ook zo wordt uitgevoerd! Met de 

Nederlandse ambassade in Costa Rica 

hebben we afgesproken dat zij dit zal 

navragen bij het betreffende minis-

terie. Ook proberen we samen met de 

Nederlandse ontwikkelingshulporga-

nisatie Both Ends de Interamerican 

Development Bank onder druk te 

zetten, die de SIEPAC hoogspannings-

lijn financiert.

 

Tot slot krijgt Arbofilia sinds 2004 regel-

matig bezoek van groepen van de 

Nederlandse reisorganisatie Sawadee. 

Het is nog een experiment, maar de 

Nederlandse toeristen beleven in El Sur 

een unieke ervaring, en zij waarderen 

dat zeer.

 

Andere projecten  
van Arbofilia
Voor Arbofilia was 2004 een zwaar 

jaar. Financieel zit het de organisatie 

niet mee en het gevecht tegen de 

hoogspanningslijn heeft veel energie 

gekost. Hierdoor kon één project van 

de projectenlijst 2003 niet worden 

uitgevoerd. Het geld voor de fokkerij 

van tepezquintles, een soort bosvar-

kens (project 2003/3) staat nog op de 

rekening en het project staat voor dit 

jaar op het programma. De familie-

boomkwekerijen (project 2003/4) zijn 

wel gerealiseerd; er is onder meer een 

kwekerij gestart in La Potenciana. Het 

geld voor het waterproject in El Sur 

(project 2003/5) is met onze goedkeu-

ring gebruikt voor de aanleg van een 

waterleidingsysteem met reservoirs 

voor Arbofilia. De twee projecten op de 

lijst van 2004 zullen niet worden uitge-

voerd, omdat de werkbelasting met de 

nu lopende projecten maximaal is.
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De opbouw van een 
nieuw dorp 2001-17 
Het dorp La Nueva Esperanza (Nieuwe 

hoop) is gesticht door een indianenge-

meenschap die het achterstallige loon 

voor werkzaamheden voor grootgrond-

bezitters heeft weten om te zetten in 

een stuk eigen grond. De onderhande-

lingen zijn door CGTG gevoerd namens 

een groepje landarbeiders dat zich 

heeft georganiseerd onder de naam 

Unión Telemán. De Unión Telemán 

heeft aan CGTG ook hulp gevraagd 

bij de ontwikkeling van het dorp. In La 

Nueva Esperanza wonen 40 families, in 

totaal 190 mensen. 

Er zijn zes bijeenkomsten georgani-

seerd waarbij iedereen uit het dorp 

aanwezig kon zijn. Hier is met elkaar 

gesproken over de activiteiten die 

nodig zijn om het dorp te ontwikkelen. 

Voor de meeste mensen is dit nieuw, 

omdat zij in dienst van de grootgrond-

bezitters geen eigen beslissingen 

konden nemen. De verantwoorde-

lijkheden en taken in het dorp zijn 

verdeeld, waarbij ook jongeren en 

vrouwen zoveel mogelijk bij het project 

werden betrokken. 

Met de hulp van technici zijn 

plannen opgesteld voor het ontginnen 

van de grond en het planten van 

bonen en maïs. Er is een kleine coöpe-

ratie opgericht om de landbouwpro-

ducten te kunnen verkopen. Het dorp is 

er nog lang niet, maar de bevolking is 

hoopvol en vol energie. Bij de regionale 

autoriteiten is een aanvraag ingediend 

voor de aanleg van drinkwatervoor-

zieningen en elektriciteit, de bouw 

van een school en een gezondheids-

centrum. De komst van drinkwater en 

school staan gepland voor 2005.

Milieubewuste 
landbouw in La 
Victoria 2002/29 en 30
De bewoners van het ‘nieuwe dorp’ 

La Victoria (De Overwinning) hadden 

hulp gevraagd bij het ontwikkelen 

van inkomsten. Ze willen de grond 

rondom het dorp ontginnen voor 

kleinschalige landbouw. Een aantal 

landbouwexperts heeft een bezoek 

gebracht aan het dorp, om te bekijken 

op welke manier de grond het beste 

benut kan worden. Zij concludeerden 

dat sinaasappel- en limoenplantages 

de grootste kans van slagen hebben. 

Sinaasappel- en limoenbomen zijn nu 

geplant rond het dorp en moeten op 

termijn opbrengsten gaan genereren.

Voor een groep van 53 vrouwen zijn 

kippen gefinancierd, negen kippen 

per vrouw. De kippen worden geza-

menlijk verzorgd. Dit project is vanaf 

het begin een groot succes. De eieren 

worden verkocht in de omgeving en 

vinden gretig aftrek. De opbrengsten 

zijn deels voor de families en deels 

voor het gehele dorp om op lange 

termijn nieuwe investeringen te 

kunnen doen.

Een opleiding voor 
jongeren 2002/31
In veel van de nieuwe dorpen hebben 

de jongeren nauwelijks een opleiding 

gehad. Het doel van dit project was om 

een groot aantal jongeren te scholen, 

zodat zij kunnen voorzien in hun eigen 

bestaan.

De jonge vrouwen van het dorp La 

Libertad (de Vrijheid) hebben een 

opleiding kleding maken gevolgd. 

Het project startte in april 2004, met 

22 deelnemers. Negentien daarvan 

hebben de cursus afgemaakt en op 

6 juli 2004 een diploma ontvangen. 

Het ITF heeft alle materialen, zoals 

stoffen, spelden en twaalf naaima-

chines bekostigd. Ook het technisch 

opleidingsinstituut van de regio dat de 

cursussen heeft gegeven, leverde een 

financiële bijdrage. De naaimachines 

mogen door de gediplomeerde deelne-

mers worden gebruikt maar zullen ook 

weer in nieuwe cursussen dienst doen. 

28 jonge mannen in het dorp Las Illu-

siones zijn in januari 2004 een cursus 

voor bouwvakker gestart. 21 jongens 

hebben de opleiding afgemaakt en 

een certificaat ontvangen.

Kinderen voor het 
eerst naar school 2003-14
In het dorpje Setaña in de regio Alta 

Verapaz leeft 85 procent van de 

mensen onder de armoedegrens. In 

dit dorp wonen 94 families, zo’n 510 

mensen, zonder basale voorzieningen 

als drinkwater en elektriciteit. De 

Resultaten Guatemala
In Guatemala steunt het ITF een groot aantal indianengemeenschappen. Dit 

is nodig omdat er zelfs wettelijk is vastgelegd dat indianen minder rechten 

hebben dan andere inwoners. Het ITF werkt samen met vakbond CGTG om 

de indiaanse bevolking gelijke kansen te geven. Het afgelopen jaar is veel 

goed werk verricht in de zogenaamde ‘nieuwe dorpen’, waarin indianen die 

ontslagen zijn bij grootgrondbezitters een nieuw bestaan proberen op te 

bouwen.

Vrouwen in het ‘nieuwe dorp’ La 

Libertad laten zien wat ze geleerd 

hebben op hun naaicursus.



6

I n t e r n a t i o n a l  T r e e  F u n d

mannen hebben een paar dagen per 

week werk, voor een salaris van 1 à 2 

dollar per dag. 

De meeste kinderen werken mee 

in het dorp en gaan niet naar school. 

Begin 2003 is een project gestart om een 

aantal kinderen naar school te laten 

gaan en zo de armoede op termijn te 

ontstijgen. Voor de ouders is dit een 

moeilijke beslissing, omdat de kinderen 

belangrijk zijn voor het inkomen van het 

gezin. In het dorp is daarom allereerst 

een aantal bijeenkomsten georga-

niseerd, waarin is uitgelegd wat het 

belang is van onderwijs. 

Voor 25 jongens en 25 meisjes zijn 

de inschrijvingskosten voor de school 

betaald, ze hebben boeken gekregen 

en een schooluniform. Misschien nog 

wel belangrijker is dat de ouders 

in het dorp er nu van overtuigd zijn 

dat onderwijs belangrijk is voor hun 

kinderen. De kinderarbeid is sterk 

teruggebracht en de ouders zijn 

gezamenlijk druk bezig om ook andere 

kinderen naar school te laten gaan. 

Studiefonds hermanos 
y hermanas 2003-15
Dit fonds is bedoeld om de ‘broeders en 

zusters’ in Guatemala te ondersteunen 

in hun persoonlijke ontwikkeling. De 

vakbond CGTG gebruikt de bijdrage 

om kinderen naar school te laten gaan 

en om kaderleden van het CGTG op te 

leiden zodat zij hun vakbondswerk beter 

kunnen uitvoeren. Ook worden families 

van vakbondsleden ondersteund.

In 2004 zijn uit het fonds een groot 

aantal opleidingen gefinancierd:

-Er is schoolmateriaal aangeschaft 

voor de kinderen van het dorp La 

Nueva Esperanza.

-Aan onze vriend Victoriano Zacarías, 

die gevangen is gezet vanwege zijn 

vakbondswerk en zijn kritiek op de 

autoriteiten, is een gift verstrekt zodat 

zijn drie kinderen hun opleiding 

kunnen voortzetten. 

-In twee workshops hebben vakbonds-

mensen juridische scholing gekregen. 

De 25 deelnemers kunnen vakbonds-

leden nu beter ondersteunen bij 

conflicten, bijvoorbeeld over eigendom 

van land of salaris. Helaas is dit maar 

al te nodig, omdat er veel misbruik 

gemaakt wordt van de indianen, die 

vaak niet kunnen lezen of schrijven.

-Voor vakbondsbestuurder Rigoberto 

Dueñas is deelname aan een seminar 

over arbeidsrecht betaald.

-Een ander kaderlid heeft een oplei-

ding financiële controle kunnen 

volgen. Deze kennis is nodig bij de 

controle van overheidsinstanties.

Versterking van de 
rechten van vrouwen 
2003-16
De positie van indianen in de Guate-

malteekse samenleving is zwak, ze 

worden vaak gediscrimineerd. 

Voor vrouwen is nog minder respect 

dan voor mannen. In hun positie 

kan verbetering komen als zij zich 

organiseren en samen opkomen voor 

hun belangen. In dit project hebben 

vrouwen uit verschillende indiaanse 

gemeenschappen zich verenigd. Er 

zijn zeven vrouwengroepen opgericht 

die ook gezamenlijke bijeenkomsten 

hebben georganiseerd. De vrouwen 

hebben contact gelegd met het 

technisch opleidingsinstituut in de 

regio voor een cursus kleding maken. 

De eerste cursus op initiatief van de 

vrouwen wordt gegeven in het dorp La 

Libertad (Zie project 2002/31).

Herbebossing en 
milieubescherming 
2003/17
In het dorp Las Illusiones (De dromen) 

zou een project gestart worden om de 

omgeving opnieuw te beplanten en 

het aangetaste milieu in de omgeving 

te beschermen. Met hulp van de 

vakbond zijn bijeenkomsten in het 

dorp belegd om doel en aanpak van 

het project te formuleren. Dit verliep 

moeizaam. Het regionale bestuur 

van het departement Suchitepéquez 

wilde niet instemmen met de plannen. 

Dit bestuur is onlangs na regionale 

verkiezingen vervangen. Samen 

met het dorp heeft de vakbond de 

gebeurtenissen geëvalueerd en men 

is tot de conclusie gekomen dat de 

voorwaarden voor uitvoering van het 

project nu voldoende aanwezig zijn. 

Het krijgt daarom een herstart. 

Alfabetisering in 
Aldea Setana 2003-18
De Q’ueqchi-indianen leven zeer 

afgezonderd in het noorden van 

Guatemala. Zij hebben een eigen taal 

en spreken geen Spaans. Ze zijn zo arm 

dat andere indianengemeenschappen 

hen ondersteunen met kleding en eten. 

Twintig vrouwen en vijftien mannen 

uit de Q’ueqchi-gemeenschap hebben 

leren lezen en schrijven. Dit is voor 

hen een grote inspanning omdat ze 

eerst Spaans moesten leren. Niet alle 

deelnemers zijn daarom geslaagd. Zij 

willen echter wel doorgaan en worden 

Schoolkin-

deren in 

Setaña laten 

hun school-

uniform 

zien.
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Het Bossen Nood Fonds (BNF) stelt 

relatief kleine bedragen beschikbaar 

om snel en flexibel steun te verlenen 

aan lokale bevolkingsgroepen die te 

maken hebben met een acute bedrei-

ging van hun bos- en leefomgeving, 

bijvoorbeeld door mijnbouw, oliewin-

ning, houtkap of de aanleg van een 

stuwdam of pijpleiding. Het afgelopen 

jaar heeft het BNF de samenwerking 

gesteund tussen inheemse volkeren 

in Zuid-west en Centraal India voor 

behoud van het oerwoud. 4500 euro is 

afgedragen aan de organisatie Sawit 

Watch, die zich sterkt maakt tegen 

radicale uitbreiding van de palmolie-

plantages in Indonesië en opkomt 

voor inheems rechten. In Ecuador 

zijn de middelen verstrekt om juristen 

in te schakelen die via de rechter de 

ontginning van een belangrijk natuur-

reservaat moeten verbieden. In Zuid-

India is 300 euro bijgedragen aan de 

ontwikkeling van een botanische tuin 

met een educatief centrum rondom de 

inheemse Toda-cultuur en de flora en 

fauna in hun oorspronkelijke leefge-

bied.

Het Bossen Nood Fonds geholpen door de groep die de cursus 

wel heeft afgemaakt.

Kinderen van het dorp kunnen 

bovendien dankzij een bijdrage aan 

schooluniformen en schoenen naar 

de lagere school (Zie project 2003/14). 

Volgend jaar zullen twintig jongeren 

vier jaar lang de middelbare school 

volgen. Zo ontstaat een groep goed 

opgeleide jonge mensen die de 

belangen van hun gemeenschap beter 

kunnen behartigen. 

N I E U W S
Het ITF heeft dit jaar een film gemaakt 

over de ‘nieuwe dorpen’ in Guate-

mala. De film vertelt het verhaal van 

indiaanse boeren, die jarenlang voor 

grootgrondbezitters werkten zonder dat 

ze betaald werden. Tien jaar geleden 

trokken zij massaal naar de hoofdstad 

om hiertegen te protesteren; een 

riskante onderneming omdat indianen 

in Guatemala weinig rechten hebben. 

Uiteindelijk hebben de indianen 

stukken grond gekregen om op te leven 

en te werken; zo zijn de ‘nieuwe dorpen’ 

ontstaan. 

De kosten van de film werden geheel 

gedragen door CLAT-Nederland en het 

CNV. Het ITF deed de productie. We zijn 

erg trots op het resultaat; de film geeft 

een mooi beeld van het werk van het 

ITF voor de nieuwe dorpen in Guate-

mala. Hij is op diverse plaatsen in 

Guatemala vertoond; we zijn zelfs met 

een beamer het oerwoud in getrokken 

waar een bioscoopzaal geïmprovi-

seerd werd. 

Aanvankelijk bestond er in Guate-

mala enige scepsis over het nut van 

een film. Maar het gaf de bewoners 

van de nieuwe dorpen uiteindelijk veel 

voldoening en trots om het resultaat 

van hun inspanningen vastgelegd te 

zien.

 

U kunt de film bestellen door 10 euro over te maken op giro 64 61 71, tnv 

Penningmeester ITF te Utrecht, onder vermelding van ‘Film De nieuwe dorpen 

Guatemala’ en uw adres. U krijgt de film dan thuisgestuurd. De opbrengst 

komt ten goede aan de nieuwe dorpen.

Bewoners van 

verschillende ‘nieuwe 

dorpen’ hebben zich 

verzameld om de film te 

bekijken.

Film over nieuwe dorpen in Guatemala
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In onze vorige nieuwsbrief meldden 

we al de gevangenneming van 

Rigoberto Dueñas. Er is veel energie 

en tijd gestoken in het gevecht om 

Rigoberto weer vrij te krijgen.

 

Zowel in januari als in maart van het 

jaar 2004 zijn we afgereisd naar Guate-

mala om de vrijlating te bepleiten 

van Rigoberto Dueñas. Rigoberto is 

bestuurslid van de grootste vakbond 

in Guatemala, de CGTG, en al vijftien 

jaar een vaste bondgenoot bij de 

uitvoering van de projecten in het 

land. Omdat hij corruptie publiekelijk 

aan de orde stelde, werd hij zelf van 

die corruptie beticht en gevangen 

gezet. Onze tocht voerde langs rech-

ters, advocaten, bisschoppen en zelfs 

tot twee maal toe langs de president 

van Guatemala, Oscar Berger. Het 

televisieprogramma Netwerk heeft op 

Tweede Paasdag 2004 een verslag van 

de strijd uitgezonden. In augustus werd 

het prachtige resultaat bereikt: onder 

grote internationale druk is Rigoberto 

vrijgesproken en per direct vrijgelaten.

Helaas is Rigoberto in een hoger 

beroep wegens ‘verzet tegen de over-

heid’ veroordeeld tot drie jaar gevan-

genisstraf. Hij kan zich vrijkopen voor 

100 quetzales per dag, ongeveer 15.000 

dollar. Iedereen weet dat dit ongewoon 

lage bedrag internationaal wel is op 

te brengen, maar als hij het betaalt 

erkent Rigoberto in juridische zin 

schuld. Volgens de wet in Guatemala 

kan men hem dan deelname aan een 

bestuur van bijvoorbeeld de vakbond 

verbieden. Rigoberto is dus in cassatie 

gegaan, maar de spanning valt hem 

zwaar. 

Kappersartikelen en 
verzekeringen  
voor ITF
Het bedrijf AVEDA verkoopt in Neder-

land crèmes, lotions, shampoos en 

dergelijke aan de betere kapperswin-

kels. Bij de productie proberen zij zo 

milieuvriendelijk mogelijk te werken. 

Om dit te accentueren houden ze 

jaarlijks een actie met een milieudoel-

stelling. Voor het komende jaar hebben 

zij hiermee 6.325 euro opgehaald 

voor een ITF-project dat het komende 

seizoen zal worden uitgevoerd.

Op het gebied La Fuente in de Corridor 

in Costa Rica is zeven hectare bos 

aangelegd met steun van het Amster-

damse bedrijf Ideële Verzekeringen. 

Ook dit jaar zullen daar namens dit 

bedrijf bomen worden geplant. Op 

deze manier rijden de auto’s die bij IV 

verzekerd zijn namelijk CO2-neutraal. 

Kijk voor meer informatie op   

www.ideeleverzekeringen.nl

Samenwerkende 
organisaties
Het International Tree Fund wordt 

gesteund door een groot aantal 

particuliere donoren: mensen als u die 

bereid zijn een project naar keuze te 

steunen met een geldelijke bijdrage. 

Dit vormt een belangrijke basis voor 

ons werk. Daarnaast ontvangt het 

ITF steun van enkele Nederlandse 

organisaties. Zo adopteert het vakver-

bond CNV bijna elk jaar een of meer 

projecten van onze lijst. Verder werden 

we dit jaar gesteund door het NC-IUCN 

in Amsterdam, de HAELLA stichting, 

AVEDA, de stichting Koningsschool in 

Apeldoorn, projectontwikkeling P&P, 

Ideële verzekeringen, het ICCO in 

Utrecht en de zusters JMJ uit ’s Herto-

genbosch. We willen al deze instel-

lingen heel hartelijk danken!

De vrijlating van Rigoberto Dueñas 
in Guatemala

Dorpelingen in Setaña houden in een 

knipselkrant bij hoe het Rigoberto 

Dueñas vergaat.
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2005-16 
Bossennoodfonds
Met het bossennoodfonds worden 

kleinschalige acties en projecten 

gefinancierd die de bescherming van 

het oorspronkelijke bos waar ook ter 

wereld ten goede komen. 

Elk bedrag is welkom.

2005-17 Corridorproject 
CEC
Met succes wordt samen met de 

natuurbeschermingsorganisatie 

Arbofilia gewerkt aan de realisatie van 

een corridor aan de pacifische kust 

van Costa Rica. In het oerwoud van 

Carara komen de ecosystemen van 

Noord- en Zuid-Amerika samen. Door 

de aankoop en herbebossing van land 

wil het ITF de geïsoleerde en daardoor 

bedreigde ecologische zones met 

elkaar verbinden. Zo ontstaat langza-

merhand weer één groot waardevol 

bosgebied. 

Elk bedrag is welkom.

2005-18 Boomcertificaten
Het ITF verkoopt boomcertificaten; voor 

elk certificaat wordt een boom geplant 

in de corridor bij Carara in Costa Rica. 

Op deze manier worden de bomen in 

de corridor internationaal eigendom 

en daardoor zijn ze beter beschermd. U 

kunt de boomcertificaten bestellen met 

de bon op pagina 12.

Kosten per certificaat: € 12,50

2005-1 
Praktische 
milieueducatie voor 
schoolkinderen 
Unaproa
Kinderen van nu zijn de beheerders 

van de natuur in de toekomst. Het is 

van belang dat ze zich bewust zijn 

van de waarde van de natuur, zodat 

ze later beter in staat zijn om deze te 

beschermen in de gebieden waar 

ze leven en werken. Unaproa geeft 

milieulessen aan kinderen op scholen 

in de bufferzones rond nationaal park 

Chirripo en het reservaat Amistad. 

Voor 3500 euro krijgen achthonderd 

kinderen op acht scholen een lespro-

gramma.

2005-2 Natuurlijke 
waterzuivering 
Unaproa
Door een veranderde manier van 

leven, waarbij meer afval wordt 

geproduceerd, raakt de omgeving 

van de coöperatie Unaproa vervuild. 

Met name watervervuiling door het 

gebruik van bijvoorbeeld zeep heeft 

nadelige gevolgen voor de kwaliteit 

van het grondwater. Unaproa zet 

op acht scholen een project op om 

natuurlijke waterfiltersystemen te 

bouwen, waarmee op boerderijen 

het afvalwater gezuiverd kan worden 

voordat het weer in contact komt met 

grondwater. 

Voor het geven van cursussen en de 

bouw van acht systemen is 4500 euro 

nodig.

 

2005-3 
Bescherming van 
unieke bosgebieden 
Unaproa 
Samen met een aantal andere (natuur-

beschermings-)organisaties werkt 

Unaproa aan het identificeren van 

unieke en kwetsbare natuurgebieden. 

In de gemeentes Perez-Zeledon en 

Buenos Aires verbindt een gebied van 

20.000 hectare bosgebied in het laag-

land met het unieke páramo-gebied: 

land hoog op de bergen boven de 

boomgrens. Met andere organisaties, de 

lokale overheid en de mensen die in het 

gebied wonen, probeert Unaproa het 

officieel tot ‘beschermd gebied’ te laten 

verklaren. Daarnaast wordt een plan 

gemaakt om het gebied te beheren. 

Voor informatiebijeenkomsten en 

bewustwordingscampagnes wordt 

een bijdrage gevraagd van 2500 

euro.

PROJECTENLIJST 2005 
International Tree Fund
Algemeen Projecten Costa Rica

Jong aangeplant boompje in de 

Carara Ecologische Corridor in 

Costa Rica 
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2005-4 
Medicinale 
plantenkweek 
Unaproa
Unaproa wil samen met de boerinnen 

van het dorpje Longo Mai een kwekerij 

voor medicinale planten starten. 

Deze worden gebruikt als medicijn 

en verwerkt in zeep en shampoo. Zo 

kan de gemeenschap extra inkom-

sten genereren. Met hulp van het ITF 

hebben de dorpsbewoners het afge-

lopen jaar al zeep en shampoo leren 

maken. 

Er is ongeveer 1000 euro nodig.

2005-5 Kwekerij 
beschermde bomen 
en planten voor 
herbebossing 
Unaproa 
Samen met de gemeenschap van 

Longo Mai werkt Unaproa aan de 

bescherming van bedreigde boom-

soorten. Ze verzamelt zaden van 

bedreigde soorten, die in speciale 

kwekerijtjes worden opgekweekt tot 

kleine boompjes. Vervolgens worden 

de boompjes uitgeplant op grond die 

opnieuw bebost moet worden. Hier-

voor stellen ook boeren stukken land 

beschikbaar. 

Er is 1200 euro nodig om de boeren te 

ondersteunen, de kwekerij te starten 

en de percelen in te zaaien.

2005-6 Bescherming 
en herbebossing  
Ngöbegue-land in 
Progreso
Doordat steeds meer boeren bos 

omhakken en platbranden om vervol-

gens op het land vee te houden, raken 

de overgebleven stukken bos geïso-

leerd. Daardoor komt de watervoorzie-

ning van de Ngöbegue-gemeenschap 

in Progreso in gevaar. De gemeen-

schap heeft nu een project opgezet om 

veel stukken land te herbebossen met 

lokale boomsoorten en fruitbomen. 

De gemeenschap zoekt 2800 euro 

voor materiaal, transport etc.

2005-7 Kippenfokkerijen 
per familie, Bajo 
Coén, Alta Tala-
manca.
Door regenval en overstromingen 

is afgelopen januari in Talamanca 

veel van de oogst en infrastructuur 

verwoest. De vrouwen van de indi-

anengemeenschap in Bajo Coén in 

Talamanca hebben plannen om hun 

situatie te verbeteren. Ze willen voor 

elk van hun elf families een kippen-

fokkerij starten en gezamenlijk hun 

kippen naar de markt brengen en 

verkopen. 

Voor kippenrennen en voer totdat de 

eerste inkomsten er zijn is 720 euro 

nodig.

2005-8 Watertank 
Ngöbegue-indianen
De gemeenschap van Ngöbegue-indi-

anen in het dorpje Abrojo, Montezuma, 

in het zuiden van Costa Rica, leeft 

in moeilijke omstandigheden. Veel 

van het omliggende land is ontbost 

en geërodeerd, wat resulteert in een 

slechte aanvoer van drinkwater. Er 

is een watertank bij de bron waarin 

het drinkwater wordt opgeslagen. 

Die is echter kapot, waardoor de tank 

leegloopt en een groot deel van de 

gemeenschap geen toegang heeft tot 

schoon drinkwater. 

Om de opslagtank en de leidingen 

naar de huizen in het dorp te 

herstellen is 2295 euro nodig.

2005-9 Boomkwekerij 
Ngöbegue-indianen
Net als andere groepen indianen 

waarmee het ITF samenwerkt, willen 

de Ngöbegue-indianen een kwekerij 

opzetten om boompjes te kweken voor 

herbebossing van het gedegradeerde 

land. Dit is vooral nodig om erosie 

tegen te gaan en waterbronnen en 

riviertjes te beschermen. 

Er is 1650 euro nodig.

2005-10 Behoud 
traditionele cultuur 
indigenas
Steeds vaker vragen de indianen-

gemeenschappen met wie het ITF 

samenwerkt om steun bij het behoud 

van hun culturele waarden. Tradi-

ties verdwijnen met het vertrek van 

mensen naar de stad en door toene-

mend contact met de buitenwereld. 

Vaak brengt dat goede dingen in 

de gemeenschap, maar ook gaan 

tradities en waardevolle kennis over 

bijvoorbeeld natuur en medicinale 

planten verloren. Het ITF helpt graag 

door concrete projecten te onder-

steunen die bijdragen aan het behoud 

van die kennis, zoals het aanleggen 

van medicinale plantentuinen.

Elk bedrag is welkom.
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Bos- en natuurbescherming is een 

luxe als mensen moeite hebben 

om elke dag voldoende voedsel, 

drinkwater en kleding bij elkaar te 

krijgen. Pas als de eerste levens-

behoeften zijn vervuld hebben 

mensen de tijd om constructief 

over de toekomst na te denken, en 

over het behoud en herstel van hun 

natuurlijke omgeving. Daarom steunt 

het ITF in Guatemala ook sociale en 

economische projecten.

2005-11  
Alfabetiserings- 
projecten, heel 
Guatemala
Met grote regelmaat wordt de 

vakbond CGTG geconfronteerd met 

analfabetisme. Als mensen kunnen 

lezen en schrijven zijn ze veel beter in 

staat om zich te organiseren en voor 

hun belangen op te komen. De CGTG 

ondersteunt lokale gemeenschappen 

door het hele land en organiseert alfa-

betiseringscursussen. De cursussen 

zijn zeer effectief, is onze ervaring; 

het is mogelijk om binnen een jaar 

goed te leren lezen en schrijven. Het 

ITF onderkent het belang van alfa-

betisering en ondersteunt de CGTG 

met een alfabetiseringsfonds. Voor 40 

euro leert iemand lezen, schrijven en 

rekenen.

Elk bedrag is welkom

 

2005-12 Participatie van 
vrouwen, Alta 
Verapaz
In Guatemala zijn vrouwen nog 

weinig actief in lokale openbare 

vormen van bestuur, in (politieke) 

bewegingen en andere instanties. 

Vanwege hun belangrijke informele 

rol in lokale gemeenschappen en thuis 

in hun gezinnen, zijn ze echter een 

belangrijke factor bij het realiseren 

van verandering. De CGTG heeft 

een specifiek programma voor het 

opleiden van vrouwen, zodat ze op 

bestuurlijk niveau een actieve rol 

kunnen vervullen in allerlei maat-

schappelijke organisaties. In totaal 

worden 35 vrouwen opgeleid, 3 uit elk 

departement. Een deel van de kosten 

wordt lokaal gedragen. 

Aan het ITF wordt een totaal bijdrage 

gevraagd van 9868 euro. Dat is 280 

euro per deelneemster.

 

2005-13 Een coöperatieve 
winkel voor eerste 
levensbehoeften
Het dorpje La Victoria ligt twintig 

kilometer van de dichtstbijzijnde 

verharde weg in het departement 

Suchitepéquez. Omdat de bewoners 

lange afstanden moeten afleggen om 

eten en andere spullen te kopen, is 

alles er in verhouding erg duur. Niet 

alleen het eten, maar ook het transport 

moet immers betaald worden. De 550 

bewoners van La Victoria willen een 

eigen winkel beginnen in het dorp, 

waar allerlei waren worden verkocht 

tegen normale prijzen. Door samen te 

werken kunnen ze veel goedkoper en 

makkelijker in hun eerste levensbe-

hoefte voorzien. Als de winkel aanslaat 

komen de inkomsten ten goede aan de 

gemeenschap. 

Om een goede start te maken is 

8092 euro nodig.

P R O J E C T E N  I N  G U A T E M A L A
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U kunt de projecten steunen door 

het overmaken van uw bijdrage 

op: 

Giro 646171 

t.n.v. Penningmeester ITF 

te Utrecht

Graag onder vermelding van 

het projectnummer. De giften die 

het ITF ontvangt zonder vermel-

ding van een projectnummer 

worden gebruikt om projecten 

waar net niet voldoende geld voor 

binnen komt aan te vullen tot het 

gevraagde bedrag.

2005-14 Studiefonds voor 
kinderen, heel 
Guatemala
Er is veel werkloosheid in Guatemala. 

Hierdoor is het voor gezinnen moeilijk 

om het hoofd boven water te houden. 

Er is geen geld om de kinderen naar 

school te sturen. Ook zij moeten werken 

en worden vaak extreem uitgebuit. 

Zonder scholing hebben de kinderen 

een slecht vooruitzicht. De CGTG heeft 

een programma gestart waarin de 

ouders worden voorgelicht en gesti-

muleerd om hun kinderen naar school 

te sturen. Het ITF stelt geld beschik-

baar voor de organisatie van het 

programma en voor vermindering van 

de kosten voor schoolspullen, school-

uniformen, schoolgeld en dergelijke. 

In totaal is een bijdrage welkom van 

9276 euro om ruim 50 kinderen naar 

school te krijgen. Dat is 185 euro per 

leerling.

 

2005-15 Studiefonds 
hermanos y 
hermanas
Veelbelovende medewerkers krijgen 

van de vakbond CGTG de kans verder 

te leren. In een leercontract wordt 

afgesproken dat het geleerde ook ten 

goede komt aan de organisatie. 

Elk bedrag is welkom.

Bestelformulier Bomencertificaten
Hierbij bestel ik ......... ITF bomencertificaten à € 12,50 per stuk, 

voor een totaalbedrag van € ...............

Het totaalbedrag zal op rekeningnummer 646171 t.n.v. penningmeester ITF te Utrecht worden overgemaakt. 

Naam .........................................................  Naam op certificaat ........................................................

Adres ......................................................... (eventueel meerdere namen) ........................................................

Postcode ......................................................... Woonplaats ........................................................

U kunt het bestelformulier sturen aan: ITF, Laurens eaalstraat 16, 3531 GN Utrecht 

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.

✁

Organisatiekosten 
ITF: 
Hoewel het ITF een kleine vrijwilligers-

organisatie is die de overheadkosten 

zo laag mogelijk probeert te houden, 

zijn enkele uitgaven onvermijdelijk: 

het drukken van informatiemateriaal, 

het versturen van nieuwsbrief en 

projectenlijst en het bezoeken van de 

projecten. Ook hiervoor hebben wij uw 

hulp nodig. 

Elk bedrag is welkom.


