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NiEU wsBRiEF

Geloof in de toekomst
In 1 is het International Tree Fund met haar activiteiten

begonnen; in 10 zijn we officieel opgericht. Elk jaar is er een
nieuwsbrief gemaakt, zijn projectenlijsten opgesteld en steunden
vrouwen, mannen, kinderen en donororganisaties uit Nederland de

200

projecten van het ITF. Zo heeft het ITF zich verbonden met groepen
vrouwen, families, indianen en belangenorganisaties van de
inheemse bevolking in Midden-Amerika.
Het lezen van een nieuwsbrief en het overmaken van een bijdrage
lijken bescheiden handelingen. Maar die hebben wel verstrekkende
gevolgen, omdat ze er voor zorgen dat de projecten kunnen worden
uitgevoerd. Zoals vaak in Costa Rica en Guatemala onder woorden
wordt gebracht, is het niet alleen de financiële steun die goed doet.
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heten het ITF welkom.

Terugblik

er te veel geweld op straat rond de

culieren in het bijzonder waarderen,

kandidaatstelling voor de verkiezingen

kunnen we ook door het geld van

Het afgelopen jaar is succesvol geweest.

komend najaar. Daarom zijn we in

grotere donoren veel projecten

Alle projecten waarvoor we in 2006

februari 2007 een week op bezoek

realiseren. Achterin deze nieuwsbrief

fondsen hebben geworven, kunnen

geweest en zijn de gefinancierde

daarom speciale aandacht voor deze

worden uitgevoerd. In december 2006

projecten bezocht en geëvalueerd.

organisaties, waarvan de meeste ons

hebben we een bezoek aan Costa Rica

Hoewel wij de donaties van parti-

al jaren steunen.

gebracht. Daar zijn de nieuwe projecten
besproken, en alle projecten uit 2005
bezocht en geëvalueerd. Het Corridor
Ecologico Carare-project in Costa Rica
is apart bezocht in januari 2007.
Op verzoek van de vakbond CGTG,
onze partner in Guatemala, hebben
we onze reis naar Guatemala enkele
maanden uitgesteld. In december was
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Hoe werkt het iTF?
Het International Tree Fund is een Nederlandse vrijwilligersorganisatie die
zich inzet voor het behoud, beheer en herstel van bos en oerwoud, gekoppeld
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

ontvangst te nemen en te bespreken.

procedures voor de aanvraag van

Ook wordt dan het geld voor nieuwe

projecten, maar stelt wel de eis dat

projecten overhandigd.

deze worden ingediend door de partij

wEBsiTE iTF

Het is een bewuste keuze om de

die er direct bij gebaat is. Hierdoor

middelen voor een project persoonlijk

kunnen we ervan uitgaan dat ze

af te dragen. Zo weten we honderd

aansluiten bij de lokale behoefte, en

procent zeker dat er nergens iets ‘aan

Wilt u meer weten over het ITF? Op de

dat ze goed worden uitgevoerd. De

de strijkstok’ blijft hangen, en hoeven

website www.itf.nl vindt u uitgebreide

projecten komen terecht op een lijst die

we niet te werken met – vaak grote

informatie over de doelstellingen van

wordt rondgestuurd aan de contacten

en bureaucratische – intermediaire

onze organisatie, over de vrijwilligers,

van het ITF, waaronder veel particu-

organisaties. De overheadkosten van

lieren. De donoren kunnen kiezen

het ITF zijn dan ook minimaal, en door

de projecten en resultaten. Ook de
verslagen van onze jaarlijkse reizen

welk project ze willen ondersteunen.

het persoonlijk contact is het wederzijds

naar Midden-Amerika zijn op de site

Ook gaan er aparte aanvragen naar

vertrouwen groot.

te vinden. Daarnaast kunt u de film

grotere organisaties.

bekijken over de Carara Ecologische

Particulieren krijgen verslag van de
resultaten in deze nieuwsbrief; grotere

Corridor en gratis een prachtige

Eén à twee keer per jaar reizen een

donoren ontvangen aparte projectver-

screensaver downloaden met foto’s uit

paar medewerkers af naar Midden-

slagen. De uitgebreide reisverslagen

Amerika, om lopende projecten te

van ITF-leden kunt u vinden op onze

bezoeken, en nieuwe aanvragen in

website www.itf.nl.

Costa Rica van onze vrijwilliger Joris
Voeten.

Een medewerker
van het ITF bezoekt
een waterbassin
dat is aangelegd op
Ngöbegue-land.
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Inkomsten

Uitgaven

ITF een basisvoorwaarde om met een

Ten opzichte van 2005 liet 2006 een

Reis- en organisatiekosten

project van start te gaan. Het is de

ruime verdubbeling van de inkomsten

De organisatiekosten in 2006 zijn

beste manier om te garanderen én

zien! In totaal werd een bedrag van

net boven de 1.000 euro uitgekomen

controleren dat de projecten daadwer-

bijna 195.000 euro ontvangen. Voor het

(0,8 procent van de inkomsten). De

kelijk worden uitgevoerd en het geld

ITF is dat een record.

reiskosten zijn echter fors hoger dan

goed terecht komt.

Ongeveer een kwart (27 procent)

in eerdere jaren. Het ITF besloot in

van deze inkomsten werd opgebracht

2006 aparte reizen te maken naar

Uitgaven projecten

door particulieren; bijna 2000 euro is

Costa Rica en Guatemala – voorheen

In 2006 zijn veel projecten door het ITF

geschonken voor boomcertificaten.

werden deze vaak gecombineerd. In

gefinancierd. Vrijwel de gehele projec-

Onder de donaties van organisaties

voorgaande jaren bleek echter dat

tenlijst 2005 kon begin 2006 worden

waren grote giften van de HAELLA-

de tijd dan erg krap werd om alle

betaald. Daarnaast is in december van

stichting, de provincie Noord-Holland,

projecten te kunnen bezoeken en

2006 al een deel van de projectenlijst

het CNV, het cosmeticabedrijf Aveda en

de persoonlijke contacten goed te

2006 uitgekeerd. Het geld voor de

natuurbeschermingsorganisatie IUCN.

onderhouden. En juist dat is voor het

overige projecten van de projectenlijst
2006 is in het begin van 2007 overhan-

Inkomsten:
Particulieren

€ 51.920,95

(26,8%)

Organisaties

€ 141.847,89

(73,2%)

Totaal

€ 193.768,84

2006

digd. De hele projectenlijst van 2006
kan dus worden uitgevoerd.

Uitgaven:
Organisatiekosten

€ 1.242,31

(0,8%)

Reiskosten 2006

€ 7.767,08

(5,2%)

Reiskosten febr 2007

€ 2.907,72

(1,9%)

Realisatie projecten

€ 138.568,93

(92,1%)

Totaal

€ 150.486,05
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Resultaten 2006
Costa Rica staat bekend om zijn
prachtige regenwouden. Helaas
is het grootste gedeelte hiervan al
verdwenen. Het ITF steunt in Costa
Rica projecten die gericht zijn op

Resultaten
Costa Rica

deze gemeenschappen en organisaties werkt het ITF al jaren samen.
Samen met de Costaricaanse
natuurbeschermingsorganisatie
Arbofilia ten slotte heeft het ITF het

natuurbescherming. We maken ons

het kappen van de bossen dreigt

samenwerkingsverband Corridor

sterk voor het behoud van bestaand

hun traditionele levenswijze te

Ecologica Carara (CEC) opgericht.

regenwoud en voor herbebossing.

verdwijnen. De projecten worden

Het CEC koopt stukken grond en

vooral ingediend door indianen-

beplant deze met bomen, waardoor

oorspronkelijke bewoners van

stammen en door de boerenorgani-

waardevolle ecologische zones weer

het regenwoud, de indianen. Met

saties Unaproa en Madre Verde. Met

met elkaar verbonden worden.

Daartoe helpt het ITF ook de

Projecten met indianenstammen
2005-6 Herbebossing

Ngöbegue-land in El
Progresso
De Guayami-indianen hebben zich
verenigd in de Ngöbegue-organi-

resultaat mag er zijn en over enkele

van hun oude Awah (medicijnman)

jaren ziet het bos er uit zoals het hoort:

intensief gestudeerd op achtergrond

rijk en gevarieerd, gevuld met een

en gebruik van deze planten. Tijdens

grote variëteit aan planten en bomen.

ons bezoek troffen we dan ook een
groep mensen aan die trots is op wat

geen weg naar toe en het is niet met

Oude kennis
vernieuwd (project
Aveda)

de auto te bereiken; je komt er met een

In hetzelfde gebied steunen we met

emancipatie

lange tocht van tweeënhalf uur te voet

hulp van Aveda, een bedrijf dat

In het Talamanca-gebergte ligt een

door het oerwoud. In het dorp Conte

milieuvriendelijke kappersproducten

groot reservaat waar de Bribri-indi-

Burica hebben de Guayami-indianen

verkoopt, een opleiding voor het

anen leven. Het gebied is alleen per

hard gewerkt aan herbeplanting van

gebruik van medicinale planten. Dit

kano te bereiken over de rivier de

kaalgeslagen stukken oerwoud. Het

jaar gaat al weer het derde jaar van

Sixaola. Met name achter de zijrivier

deze opleiding van start. De kwekerijen

Bajo Coen leven de indianen nog

Vrouwen laten bomen zien die mate-

zijn verder ontwikkeld en 12 mannen

volgens oude tradities. De samenhang

riaal leveren voor handtassen.

en vrouwen hebben onder leiding

in de clan begon echter te slijten. Om

satie. Het gebied waar ze wonen, El
Progresso, ligt erg afgelegen. Er loopt



ze bereikt heeft.

2005-7 Succesvolle
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het tij te keren zijn de vrouwen een
coöperatie begonnen. Ze telen maïs,
houden kippen en verkopen de eieren:
met groot succes. Het effect, zoals ze
zelf vertellen, is boven verwachting. Er
wordt intensief samengewerkt en de
vrouwen helpen elkaar veel meer dan
voorheen, ook bij andere dagelijkse
problemen. Inmiddels zijn ook de
mannen beter gaan samenwerken.

2005-10 Versterking

van

de traditionele
indiaanse cultuur

De Terraba-indianen leven in het
stroomgebied van de rivier de Terraba.
Met steun van het ITF hebben zij een
prachtig traditioneel gemeenschaps-

ruim 5000 bomen aangeplant. Op deze

Het uitzicht vanuit het Terraba-

huis gebouwd, boven op een heuvel

plek worden nu veel bijeenkomsten

gemeenschapshuis is spectaculair.

met een spectaculair uitzicht op hun

gehouden, die de sociale samenhang

oerwoud. In de directe omgeving zijn

in de stam zeer hebben versterkt.

Projecten met Una Proa

ook het directe resultaat zien. Boom-

De organisatie Una Proa is ontstaan

en waterzuivering zijn zo met elkaar in

2005-1 Jong

kwekerijtjes, medicinale plantentuinen

uit een groep mensen die ongeveer

geleerd,
oud gedaan

20 jaar geleden is gevlucht voor

De milieueducatie op scholen is een

de burgeroorlog in El Salvador. Zij

succes. Kinderen leren over het belang

Een aantal andere projecten waarvoor

hebben met toestemming van de

en de bescherming van rivieren, en

Una Proa financiering heeft gekregen,

Costaricaanse regering een aantal

over de noodzaak bomen te planten

zoals een waterzuiveringsinstallatie en

gemeenschappen opgericht. Het

om het klimaat goed te houden en

herbebossing, zijn nog in uitvoering.

gaat hen goed, ondanks de oorlogs-

flora en fauna te ondersteunen. Door

In onze volgende nieuwsbrief meer

trauma’s waar velen nog aan lijden.

activiteiten vanuit school kunnen ze

daarover.

verband gebracht.

Vrouwen in

Nieuwe samenwerking

Talamanca

In 2007 gaan we samenwerken met

De projecten vindt u in de projectenlijst

zijn met

een nieuwe organisatie: Madre Verde

2007, achter in deze nieuwsbrief.

succes een

in Palmares, die zich bezighoudt met

coöperatie

herbebossing van een cuenca in haar

begonnen.

leefgebied. Een cuenca is een zijdal
dat water levert aan de gemeenschap.
Madre Verde is er in geslaagd allerlei
groepen te mobiliseren die elk een
deel van het onderhoud van de herbeplanting voor hun rekening nemen.
Lagere schoolklassen, personeel
van de medische post, de politie, het
gemeentebestuur: ze leveren allemaal een bijdrage aan het opnieuw
bebossen van hun directe omgeving.
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Carara Ecologische Corridor

Een overzicht van het corridorgebied
Het herbebossingsproject Corridor
Ecologico Carara streeft naar een
aaneengesloten beboste corridor
tussen de nevelwoudzone en het
neerslaggebied van de Turrubaresbergrug op circa 1800 meter hoogte en
het Carara National Park op ongeveer
500 meter hoogte. Inmiddels is ruim
100 hectare grond aangekocht en
waar nodig opnieuw bebost met steun
van de provincie Noord-Holland, het

zone, in het lage regenwoud en in

bij. Er is veel werk gestoken in onder-

Nederlands Comité voor IUCN, Ideële

het middenbos. Een hele organisatie,

houd, zodat het certificaatbomenbos

Verzekeringen, het NCDO en vele

die door onze partners van Arbofilia

er fantastisch bij ligt. Alle certificaat-

particuliere donoren. Er is nu geld

uitstekend wordt uitgevoerd.

bomen staan op een stuk grond van

beschikbaar om land aan te kopen

10 hectare, genaamd Pejibaye, dat

hopen dat de Corridor op een haar na

Toekans in
certificaatbomenbos

kan worden gesloten.

Sinds 1998 zijn er al 8000 bomen

meer dan 15 jaar en hebben al een

geplant in de corridor, en in 2006

behoorlijke omvang – sommige zijn

kwamen daar nog eens 1000 bomen

al meer dan 15 meter hoog! –, net als

in de nevelwoudzone, waarmee we



Bomen worden op dit moment
aangeplant in de hoge nevelwoud-

in verbinding staat met het Carara
National Park. De oudste zijn inmiddels
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de daar tussen geplante fruitbomen

gebied toegangspaden aangelegd.

IUCN – een initiatief van 40 goede

(onder andere mango en lychee), met

De herbebossing zorgt er voor dat ook

doelen om Nederland te betrekken

als gevolg ook een rijker wordende

de waterbronnen beschermd worden.

bij het wereldwijde klimaatprobleem

natuur. De fruitbomen zijn met opzet

Het project wordt gefinancierd door de

– worden boompjes geplant om

geplant om dieren te lokken; zij

Provincie Noord-Holland.

het nevelwoud robuuster te maken.

verspreiden de boomzaden, wat de
dert. Tijdens ons laatste bezoek zagen

Herbebossing van
het nevelwoud

we er een drietal grote en zeldzame

In de nevelwoudzone is veel onder-

toekans!

houd uitgevoerd aan de boompjes die

natuurlijke vestiging van bomen bevor-

CO2-bomen

Versnipperde restanten nevelwoud zijn
kwetsbaar voor de klimaatverandering; de corridor is ook nodig om het
bos toekomst te geven!

al eerder met steun van de Provincie
Noord-Holland zijn geplant. Ook zijn

Met financiering van Ideële Verzeke-

nog 1.000 boompjes bij geplant. Zodra

ringen worden CO2-bomen geplant

land is aangekocht, kunnen we starten

op La Fuente, dat de waterbron bevat

met een nieuw project. In het kader

De weg naar Cinco Pasos kan alleen

voor het dorp El Sur. De CO2-bomen

van de HIER-klimaatcampagne van

per paard worden afgelegd.

moeten de uitstoot compenseren van
de auto’s van mensen die in Nederland
een groene autoverzekering afsloten.
Het afgelopen jaar is extra aandacht
besteed aan het wieden tussen de pas
aangeplante boompjes.

Herbebossing van
Cinco Pasos
Het 39 hectare grote gebied Cinco
Pasos ligt in het hart van de corridor,
op ongeveer 1100 meter hoogte. Dat
betekent dat alle vervoer van boompjes en gereedschap vanaf het plaatsje
El Sur, waar Arbofilia gevestigd is,
over de steile modderige bergpaadjes
per paard moet, en dat over een
hoogteverschil van in totaal 800 meter!
Desondanks zijn er in 2006 17.000
boompjes geplant, waarvan 2000
fruitbomen. Ook zijn in het te bebossen

Het Bossennoodfonds
Het Bossennoodfonds is een samen-

In 2006 steunde het Bossennoodfonds

belangrijke natuurgebieden dreigden

werking van het ITF en de milieube-

verschillende acties van lokale

te worden getroffen. Tegen de bouw

schermingsorganisatie Both ENDS

organisaties met bedragen tussen

is al veel geprotesteerd en door de

(Environment en Development Service,

de 300 en 3000 euro. Een daarvan

deelstaatregering zijn veel wetten met

www.bothends.org). Het fonds is

was de campagne tegen de bouw

voeten getreden. Met financiële steun

bedoeld om wereldwijd snel relatief

van de Indira Sagar Polavaram-dam

van het Bossennoodfonds diende de

kleine bedragen te kunnen geven

in India, een megadam met stuw-

zaak bij het Indiase Supreme Court.

aan lokale bevolkingsgroepen die te

meer waardoor 400 dorpen onder

Dat had succes: de werkzaamheden

maken krijgen met een acute bedrei-

water zouden verdwijnen en 200.000

aan de dam zijn, althans voorlopig,

ging van hun omgeving.

mensen moeten verhuizen. Ook enkele

stopgezet!
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In Guatemala ondersteunt het ITF
de indiaanse bevolking. Indianen
worden in Guatemala beschouwd
als tweederangs burgers en hebben

Resultaten
Guatemala

onderwijsprojecten op te zetten. Veel
vakbondsbestuurders doen dat met
gevaar voor eigen leven. Tijdens
onze aanwezigheid werden twee

minder rechten dan de rest van de

al jaren voor gelijke rechten voor

vertegenwoordigers van de straat-

bevolking. De CGTG, de grootste

indianen, door bijvoorbeeld te

verkopers vermoord. Het ITF probeert

Guatemalteekse vakbond, denkt

pleiten voor minimumlonen en de

hun moedige werk met financiële en

daar gelukkig anders over en strijdt

herverdeling van grond en door

morele steun bij te staan.
Deze man laat alle bewoners elke
maand één dag werken op het land;
de rest van de maand zijn ze werkloos.
Hij weigert het minimumloon te betalen
en legt de uitspraken die inmiddels
door de rechtbank in dit conflict zijn
gedaan naast zich neer. De bewoners
kunnen zo niet in hun levensonderhoud
voorzien. Er is nu een coöperatieve
winkel opgezet waarvoor direct in de
hoofdstad wordt ingekocht. Door de
tussenhandel – met exorbitante
opslagen – uit te schakelen, zijn de
prijzen nu gehalveerd!

Waterpomp
scheelt veel werk
2004-5

In El Triunfo moeten de vrouwen en
Met een microkrediet konden

opleiding gehad in de verzorging van

kinderen in een diep ravijn afdalen

vrouwen in de nieuwe dorpen een

kippen en varkens en bedrijfsvoering

om drinkwater te halen. Er wordt nu

varkensfokkerijtje starten.

van een eigen onderneming.

een pomp geïnstalleerd die het water

2005-12, 2005-13, 2004-4

en opleiding
vrouwen

Winkel

de berg oppompt, naar een grote

Betaald uit 2004-4

Microkrediet voor
coöperatieve winkel

tank waar iedereen uit het dorp zijn
water mag komen halen. Het hele

In de nieuwe dorpen El Triunfo,

In San Lazaro hebben de bewoners

In deze winkel kunnen de bewoners

La Victoria en Las Illusiones zijn

een conflict met de eigenaar van een

van San Lazaro voortaan goedkoper

we begonnen microkredieten te

grote boerderij, dat al acht jaar duurt.

boodschappen doen.

verstrekken. Vrouwen kunnen een
aanvraag indienen om een activiteit
te financieren die hen economisch
zelfstandig maakt. De lening betalen
ze weer terug, waardoor met hetzelfde
geld een nieuw initiatief kan worden
gefinancierd. In Chichicastenango
bestaat een dergelijk fonds al meer
dan 10 jaar. Nu zijn er onderneminkjes
opgezet voor de productie van eieren
en varkensvlees. Het ziet er allemaal



prima uit en de vrouwen zijn terecht
trots op hun bedrijfjes. Op kosten van
het ITF hebben alle vrouwen ook een
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reikt. Vaders, moeders en kinderen
waren opgewekt en vrolijk. We werden
zelfs toegesproken door enkele van de
meestal zo verlegen kinderen.
De straatverkopers hebben zich
verenigd in een straatverkopersvakbond. Zo proberen zij samen hun
belangen te behartigen en elkaar
te beschermen. Dit is niet zonder
gevaar. Tijdens ons bezoek werden
twee van de vakbondsleden in hun
verkoopstalletje vermoord. Het waren
de vaders van kinderen die zojuist van
ons te horen hadden gekregen dat
ook zij naar school mochten. Het feest
veranderde in een drama.
Zoals vaker was er in Guatemala
dorp helpt mee met de aanleg; u heeft

Het indianenbestuur van Chuman-

veel belangstelling van de pers voor

het materiaal gefinancierd. Over

zana is verheugd dat de dorpskin-

ons bezoek. Dit keer hebben we die

twee maanden werkt alles en zijn de

deren komend jaar naar school

kunnen benutten door een persconfe-

vrouwen en kinderen verlost van deze

kunnen.

rentie te geven en te protesteren tegen

zware last.

2004-6 Uniformen

schoolboeken

het geweld.

en

In Chichicastenango leven de indianen
verdeeld over meer dan 70 verschil-

school te laten gaan. Met de gelukkigen
hebben we een feestelijke bijeenkomst

2005-11 2005-12 en 2005-15 Leren

gehad, in aanwezigheid van het india-

lezen en schrijven

nenbestuur in traditionele klederdracht.

In de ‘nieuwe dorpen’ (zie projectenlijst)

alleen naar school als zij schoolspullen
kunnen kopen en het verplichte school-

De kinderen van straatverkopers in

schrijven en rekenen. 51 deelnemers

uniform dragen, maar dat kan bijna

Guatemala-stad kregen een beurs om

hebben hun certificaat gehaald;

niemand betalen. Voor het komende

weer een jaar naar school te gaan.

de anderen lukte dat niet, maar zij

jaar is voldoende geld bijeen gebracht

Tijdens een feestelijke bijeenkomst

hebben de cursus wel afgemaakt.

om per familie twee kinderen naar

hebben we de schoolpakketten uitge-

is er daar een van. Kinderen mogen er

2005-14 Vreugde

Las Illusiones, Nueva Esperanza en

en
verdriet bij naar
school gaan

lende gemeenschappen. Chumanzana

El Triunfo hebben 80 volwassenen
deelgenomen aan een alfabetiseringscursus. In een jaar tijd leerden ze lezen,

betaald uit 2005-15 Hoe

Deze pomp

krijg je
mensen op de WC?

moet water

Twaalf vrouwen zijn opgeleid als

de berg

Promotores de Salud (‘gezondheids-

oppompen

ambassadeurs’). Zij gaan in de

naar de

afgelegen gemeenschappen waar zij

watertank in

vandaan komen les geven in basale

El Triunfo.

gezondheidszorg. Wat ze leren en
overbrengen aan hun dorpsgenoten is
onder andere: Hoe organiseer je een
WC en wat moet je doen om mensen
daar ook gebruik van te laten maken?
Wanneer is drinkwater betrouwbaar



en hoe kun je dat zo houden? Waarom
is hygiëne in de keuken belangrijk? En
hoe verzorg je kleine wonden?
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N i eu w s
Certificaatbomen in

prijs uit voor natuurbehoud, de Premio

de corridor worden

Nacional de Valores. Het is voor het

ook geplant om CO2-

eerst dat een indiaan deze prijs krijgt.

uitstoot in Nederland

Een erkenning voor Ali persoonlijk,

te compenseren.

maar ook voor de indiaanse gemeenschap.

Prijs voor
Wouter van Dam
Arbofilia, de natuurbeschermingsorganisatie waarmee het ITF samenwerkt
om de corridor van regenwoud te

Samenwerking met
Delta Lloyd

herstellen, reikt elk jaar een prijs uit
maken, zodat het beter bestand is

om natuurbehoud in de indianenge-

tegen de klimaatverandering (Zie ook

meenschappen te stimuleren. Dit jaar

Het ITF gaat

pagina 4). Straks staan de boompjes

heeft zij de prijs gegeven aan oud-ITF-

samenwerken

om de oorzaak van de klimaatver-

voorzitter Wouter van Dam, voor zijn

andering aan te pakken (vastleggen

grote verdiensten in het herstel van het

met Delta Lloyd. De maatschappij
brengt een groene autoverzekering

van CO2) dus naast

regenwoud. Aan de prijs is een geld-

op de markt, waarmee de CO2-uitstoot

de boompjes om de

bedrag van 500 dollar verbonden. De

van de verzekerde auto wordt gecom-

gevolgen ervan te

ITF-delegatie die de prijs in ontvangst

penseerd door bosaanleg. De boom-

verzachten!

mocht nemen, heeft het geldbedrag

pjes worden geplant in de Carara
Ecologische Corridor.
De samenwerking is tot stand

Onderscheiding voor
Ali Garcia Segura

ter beschikking gesteld om bomen te
planten op een terrein dat Bosque de
Wouter (Wouter Bos) gaat heten.

gekomen via Ideële Verzekeringen,

Ali Garcia is al vele jaren onze gids in

waarvoor we al sinds 2002 bomen

Costa Rica. Ali heeft tot zijn zestiende

planten in de Corridor om CO2 vast te

in het oerwoud gewoond en bezit

Verjaardagscadeau
voor het ITF

leggen. Door de samenwerking met

een onschatbare hoeveelheid kennis

Langs deze weg wil het ITF een aantal

Delta Lloyd ontstaan nieuwe kansen

over het bos en de cultuur van de

donoren bedanken die op een wel

om de ecologie en waterhuishouding

indianen. Inmiddels werkt hij voor de

heel persoonlijke manier een bijdrage

in het gebied te herstellen, en tege-

universiteit van Costa Rica, waar hij

hebben geleverd. Een van onze

lijkertijd het milieu te verbeteren. Als

docent inheemse cultuur is. Elk jaar

donoren vroeg voor zijn verjaardag

het meezit, gaat het aanleggen van

reikt de Costaricaanse overheid een

geen cadeaus, maar een donatie

de Corridor hiermee een stuk sneller.

aan het ITF. Hij maakte ons blij met

Belangrijke aandachtspunt voor zowel

het mooie bedrag van 800 euro. Ook

Delta Lloyd als het ITF is het welzijn van

een bruidspaar vroeg geen cadeaus

de lokale bevolking.

maar een gift voor het ITF, waarvan
we vele nieuwe bomen van hebben

Het initiatief wordt onder meer

kunnen planten. Wij maakten daarvoor

gesteund door het HIER-programma

speciaal een fotopresentatie, die te

www.hier.nu. Via het Nederlands

leen is. Misschien een idee voor u?

Comité voor IUCN waren we al
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betrokken bij het HIER-programma,

omdat we ook boompjes gaan planten
die het nevelwoud robuuster moeten

Onze gids Ali Garcia Segura kreeg
een prijs voor zijn inspanningen het
oerwoud te behouden.
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Het ITF werkt op een bijzondere manier samen met de

Onze grote donoren

Het ITF vindt het juist
belangrijk ook kleine

lokale gemeenschappen in Costa Rica en Guatemala.

projecten, die vaak veel voor de lokale bevolking

Het financiert alleen projecten waarvan de lokale bevol-

betekenen, te financieren. We helpen organisaties met

king zelf zegt er behoefte aan te hebben. Het ITF finan-

hun financiële verantwoording, zodat we een interme-

ciert projecten die voor andere goede doelen vaak niet

diair zijn tussen lokale gemeenschappen en de grotere

aantrekkelijk zijn. Omdat ze bijvoorbeeld zo klein zijn,

fondsen.

dat de overheadkosten die een groter fonds heeft niet in

In 200 ontving het ITF geld van onder andere de

verhouding zijn. Of omdat de lokale gemeenschappen

volgende fondsen. Wij willen hen hartelijk bedanken

niet aan de financiële verslaglegging kunnen voldoen.

voor hun steun en vertrouwen in de werkwijze van het ITF.

De Interkerkelijke
Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking
ICCO (www.icco.nl)
steunt via haar organisatie IMPULSIS
(een samenwerking van ICCO met Kerk
in Aktie) al een aantal jaren projecten
in Guatemala. Het ITF is lid van hun
zogenoemde deelgenotenfonds; dat
betekent dat IMPULSIS voor een aantal
van onze projecten uw bijdrage verdubbelt.
Met de Nationale Commissie voor inter-

Kinderen in Chumanzana kunnen

Amerika, zijn belangrijke partners in de

naar school.

strijd voor mensenrechten in Guate-

nationale samenwerking en Duurzame

mala; ook financieren zij regelmatig

Ontwikkeling NCDO (www.ncdo.nl)

AVEDA (www.aveda.com) is een bedrijf

extra projecten van de CGTG.

werken we dit jaar voor het eerst samen.

dat milieuverantwoorde artikelen voor

De bosbouwschool Stichting Konings-

Het NCDO steunt een aantal projecten

kapperszaken verkoopt. Ook dit bedrijf

school in Apeldoorn financiert ook al

in Costa Rica. Als de samenwerking

steunt al meerdere jaren projecten

meerdere jaren projecten in Costa Rica

bevalt hopen we de komende jaren

in Costa Rica die de indianencultuur

en Guatemala, met name gericht op het

meer dingen samen

versterken en het gebruik van medi-

beheer en behoud van de oerwouden

te kunnen doen.

cinale planten bevorderen. Hiermee

in deze landen.

geeft het invulling aan het idee dat een
De HAELLA-stichting in Den Haag heeft

gezonde bedrijfsvoering en maatschap-

Ideële Verzekeringen

voor 2007 een bedrag voor scholing van

pelijk verantwoord ondernemen goed

Deze verzekeringsmaatschappij

kinderen in Guatemala beschikbaar

met elkaar in overeenstemming zijn te

verkoopt duurzame verzekeringen: 10

gesteld. HAELLA steunt ons werk al

brengen.

procent van de omzet wordt besteed

meerdere jaren, waarvoor wij haar zeer

aan goede doelen, zoals Amnesty

erkentelijk zijn.

International, Novib en het ITF. Met het
Natuurbeschermingsor-

geld van Ideële Verzekeringen zijn al

De zusters van de Sociëteit van Jezus

ganisatie IUCN (www.

vele hectares jonge bomen geplant in

Maria Jozef in ’s-Hertogenbosch zijn

iucn.nl) helpt het Interna-

de corridor. Meer informatie vindt u op

trouwe supporters van het International

tional Tree Fund al lange

www.ideele.nl.

Tree Fund. Ook het afgelopen jaar

tijd door medefinanciering van het

hebben zij weer een groot bedrag

Bossennoodfonds en bijdragen aan de

gegeven voor met name scholingsac-

Corridor Ecological Carare.

tiviteiten in Guatemala, waardoor veel

Provincie NoordHolland
Met steun van de Provincie Noord-

kinderen weer een jaar naar school

De vakbond CNV (www.cnv.nl) en CLAT-

kunnen.

Nederland (www.clat.nl), de organisatie
die vakbonden ondersteunt in Latijns-
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Holland zijn de afgelopen twee jaar
vele tienduizenden bomen in de
corridor geplant.
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Projectenlijst ITF 2007
Projecten Costa Rica

verschillende boerengemeenschappen
in het gebied Perez Zeledon. Om dit

Een boom-

werk uit te breiden wil UNAPROA een

kwekerijtje

demonstratie- en opleidingscentrum

van de

starten om boeren milieuvriendelijke

Terraba-

landbouw en natuurbescherming te

indianen

leren. Unaproa helpt ze om opgedane
kennis in praktijk te brengen binnen
hun gemeenschappen. Zelf heeft de
organisatie 1500 dollar ingezameld.
Aan het ITF wordt een bijdrage van
4550 euro gevraagd.

Water en
natuurbescherming
UNAPROA
2007-5

Taal en
cultuurbehoud
Ngobe-indianen
2007-1

In de gemeenschappen van de dorpen
plukt er – letterlijk – de vruchten van.

Rios Volcan, Sonador, Cenvento, San

De gemeenschap van Conte Burica

Juan en San Pedro werkt Unaproa

heeft nu de kans om 22 hectare land

aan natuurbescherming door die te

De Ngobe-indianengemeenschap

terug te kopen en te beplanten met

koppelen aan het thema water. Elk

heeft een eigen schrijftaal ontwikkeld,

vruchtbomen, en houtsoorten en

dorp kiest samen met de school een

gebaseerd op pictogrammen. Taal en

planten voor huishoudelijk gebruik. Er

gebied dat van belang is voor het dorp

cultuur zijn nauw verweven; door de

is 6367 euro nodig.

en de watervoorziening. Daar worden

taal actief te gebruiken, blijven ook

herbebossingactiviteiten gestart om

door de jongere generatie traditionele

Schoon drink
water, herbebossing
en educatie
Guayami

gebruiksvoorwerpen te leren maken.

De Guayami-indianen van Conte

gezamenlijk beschermingactiviteiten

Daarvoor wordt een kwekerij met

Burica hebben beperkt toegang tot

opgezet. In totaal is 6200 dollar nodig.

‘gebruiksplanten’ opgezet en leren

schoon drinkwater en willen een

Aan het ITF is een bijdrage van 4550

jongeren de taal en hoe ze die actief

project starten om een nieuwe water-

euro gevraagd.

kunnen gebruiken. Er is 3092 euro

leiding naar het dorp te leggen. Daar

nodig voor materialen en het opzetten

profiteren direct 45 personen van, en

van de kwekerij.

uit de verdere omgeving nog eens

Boomkwekerij en
irrigatie Madre Verde

135. Daarnaast willen ze het gebied

De vrijwilligersorganisatie Madre

bij de waterbron en vlakbij de school

Verde werkt in het Canton Palmares

culturele en historische achtergrond
van de Ngobe bewaard. Taal- en
cultuurbehoud worden gestimuleerd

Landaankoop
Conte Burica
2007-2

2007-3

(verdere) erosie te voorkomen. Bovendien wordt op bijeenkomsten met de
gemeenschap en in lessen op scholen
voorlichting gegeven en worden er

2007-6

herbebossen en aan het hele project

de Alajuela, in de centrale vallei van

Al meer dan vijftien jaar werkt het

een lesprogramma koppelen. In totaal

Costa Rica, aan natuurbescherming

ITF samen met de gemeenschap van

wordt aan het ITF een bijdrage van

en duurzame ontwikkeling. Om

Conte Burica. Veel land in de omge-

5450 euro gevraagd.

ontboste en gedegradeerde gebieden

ving is in de afgelopen tijden door niet-

te kunnen herbebossen wil ze een

van een stuk land en het herbebossen

Demonstratie- en
opleidingscentrum
UNAPROA

ervan met nuttige planten. Nu, bijna

Al vele jaren steunt het ITF de organi-

water van een riviertje in de regentijd

twintig jaar later kunnen we zien hoe

satie UNAPROA, die werkt aan milieu-

worden afgetapt en in een bassin

succesvol dat is geweest; de bevolking

bescherming en milieu-educatie in

worden opgeslagen voor gebruik in de

indianen in cultuur gebracht. Een van
de eerste ITF projecten was het kopen
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2007-4

boomkwekerij opzetten. Er is een
irrigatiesysteem nodig om de kwekerij
van water te voorzien. Daartoe kan
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De organisatie

aankoop van materiaal en het laten

Madre Verde is

zagen van planken wordt aan het IFT

al bezig bomen

een bijdrage gevraagd van 6639 euro.

te planten.

Vastleggen en
doorgeven Bribricultuur en -kennis
2007-10

De Bribri-cultuur en leefomgeving
worden steeds meer beïnvloed door
zaken van buiten de gemeenschap.
Hierdoor raakt kennis bij de Bribri-indianen over hun gewoontes en het leven
in de natuurlijke omgeving verloren,
zeker bij de jongere generatie. Er is een
project gestart om kennis van de Bribri
droge tijd. Voor materiaalkosten van

Het realiseren van een groentekwekerij

vast te leggen in geschreven verhalen,

het bassin en de boomkwekerij wordt

voor de gemeenschap en het opzetten

op foto’s en video. Dit materiaal wordt

aan het ITF een bijdrage gevraagd

van een zevental kippenfokkerijtjes.

gebruikt om de jongere generatie bij te

van 5060 euro.

Voorlichting binnen de gemeenschap

scholen en kan ook buiten de gemeen-

over natuurbescherming en workshops

schap worden ingezet om meer

over het maken van traditionele

bewustwording voor de natuurlijke

kunstvoorwerpen van natuurlijke mate-

omgeving te kweken. Dit jaar wordt

Een van de eerste projecten die het

rialen. Tevens wil ASODINT een video

gestreefd naar de bundeling van de

ITF steunde was de aankoop van een

maken van de natuurlijke rijkdom

resultaten in een soort boek. Voor het

stuk land grenzend aan het gebied

van het gebied. In totaal is 9086 dollar

samenstellen ervan is 2100 euro nodig.

van de Terraba-indianen. Dat kale

nodig. Aan het ITF wordt een bijdrage

land is toen herbebost met lokale

van 5597 euro gevraagd.

Landaankoop
Terraba
2007-7

boomsoorten, waaronder veel soorten

Corridor
Ecologico Carare
2007-11

de gemeenschap. Ook hier kunnen we

Schoolgebouw
Coroma

bijna 20 jaar later zien hoe succesvol

De Bribri-indianen in Coroma in het

komen de ecosystemen van Noord- en

dat is geweest. De natuurwaarden

zuiden van Costa Rica in Talamanca

Zuid-Amerika samen. Al enkele jaren

zijn hersteld en de gemeenschap

hebben nu geen goed schoolgebouw.

werken we samen met de natuurbe-

gebruikt de producten uit het bos. Nu

Onderwijs is erg belangrijk voor de

schermingsorganisatie Arbofilia aan

zijn de Terraba in de gelegenheid om

ontwikkeling van de gemeenschap

het realiseren van een corridor. Door

voor 40.000 dollar 30 hectare land

en de verbetering van haar kwaliteit

de aankoop en herbebossing van land

aan te kopen, dat ook weer bebost

van leven. Met hulp van het ITF willen

wil het ITF de geïsoleerde en daardoor

kan worden. Aan het ITF wordt een

de Bribri een school bouwen waar

bedreigde ecologische zones met

bijdrage gevraagd van 9095 euro.

jongeren les kunnen krijgen. Voor de

elkaar verbinden. Zo ontstaat langza-

(vruchtbomen) die gebruikt worden in

2007-8 Duurzame

ontwikkeling Terraba

2007-9

In het oerwoud van Carara, aan
de pacifische kust van Costa Rica,

merhand weer één groot waardevol
In Talamanca is met hulp van het
ITF al eerder een schooltje gebouwd.

bosgebied. Elk bedrag is welkom.

de rechten van de Terraba-indianen,

Het ITF verkoopt
boomcertificaten.

en de ontwikkeling en het behoud van

Voor elk certificaat wordt een boom

hun cultuur en leefgebied. Ze vraagt

geplant in de corridor bij Carara in

het ITF ondersteuning van meerdere

Costa Rica. Op deze manier worden de

projecten: het kweken en aanplanten

bomen in de corridor internationaal

De organisatie ASODINT zet zich in voor

van 4000 boompjes, het onderhouden
van 12.000 reeds geplante bomen en
het aanplanten van 1000 fruitbomen.

2007-12

13

eigendom en daardoor zijn ze beter
beschermd. U kunt de boomcertificaten bestellen via www.itf.nl, bij
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het secretariaat of met

verzorgd op het gebied van ongeval-

de bon achterin deze

lenpreventie, gezondheidszorg, beheer

nieuwsbrief. 12,50 euro

van drinkwatervoorzieningen, milieu

per certificaat.

en dergelijke. Ook kunnen op locatie
cursussen en beroepsopleidingen
worden gegeven. Op deze manier

Certificaatboompjes

worden 12.000 mensen bereikt. Zelf

staan klaar om geplant

draagt de CGTG 4200 dollar bij. Aan

te worden in de

het ITF wordt een bijdrage gevraagd

corridor.

van 27.285 euro.

2007-14 Pluimveehouderij

Chilley

73 boerenfamilies in het moeilijk
bereikbare dorpje Chilley, in het
departement Alta Verapaz, hebben
geen basisvoorzieningen als drinkwater en gezondheidszorg. De
arbeiders zijn ontslagen omdat ze
zich organiseerden in een vakbond.
Het merendeel kan niet lezen; hun
kinderen zijn ondervoed en de mensen
zijn moedeloos. Door ze te leren
pluimvee te fokken en tegelijkertijd een

Projecten Guatemala

alfabetiseringsprogramma te starten
en voorlichting te geven over samen-

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 levensbehoeften zijn vervuld is er tijd om constructief over de
toekomst na te denken, en over het behoud en herstel van de natuurlijke
omgeving. Armoede is ook een van de oorzaken van ontbossing, wat weer
leidt tot verlies van landbouwgrond door erosie, vervuiling van drinkwater,
en zo nog meer armoede veroorzaakt. Daarom steunt het ITF in Guatemala
ook sociale en economische projecten. De projecten worden aangevraagd
via onze vaste partner in Guatemala, de vakbond CGTG.

Mobiele
ondersteuning kleine
dorpen
2007-13

voertuig inclusief uitrusting nodig.
Hiermee kan medische zorg worden
verleend, maar ook voorlichting

Om in lokale gemeen-

Een kippenfokkerij kan inkomen

schappen, die verstoken

genereren en het zelfvertrouwen

zijn van basale medische

versterken.

zorg en onderwijs, te
kunnen helpen is een

leven kan het zelfvertrouwen in de
gemeenschap worden gestimuleerd en

Vergadering met

de situatie veranderen. Direct resultaat

het bestuur van de

is een inkomen en een beter voedings-
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vakbond CGTG, die de

aanvragen uit Guate-

mala coördineert

patroon. Voor het opzetten van de
pluimveehouderij is aan het ITF een
bijdrage gevraagd van 8322 euro.
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De nieuwe dorpen

naast wil men 4 studiedagen geven

Jaren geleden is een aantal landarbei-

over gemeenschapsontwikkeling

ders ontslagen, als gevolg van onder

en beheer van gemeenschappelijke

Levensmid
delen-winkeltje Los
Angeles

meer de lage koffieprijs. De vakbond

voorzieningen, met aandacht voor het

Veertig boerenfamilies op de finca Los

CGTG is gaan onderhandelen met hun

milieu. De gevraagde bijdrage aan het

Angeles in het zuiden van Guatemala

werkgevers, omdat de arbeiders vaak

ITF is 7518 euro.

hebben te lijden onder represailles,

nog recht hadden op jaren achterstallig loon. De CGTG heeft het voor

2007-17

omdat ze zich hebben aangesloten

2007-16

bij een vakbond. Tien arbeiders zijn

in land. Daarop zijn vijf nieuwe dorpen

Studiebegeleiding
voor vrouwen

ontstaan, die vaak van de grond af

In de nieuwe dorpen is de afgelopen

ningen en hebben moeite ook maar

moesten worden opgebouwd: eerst de

jaren veel gebeurd. Het scholings-

een beetje geld te verdienen; de

rubberplantage rooien, dan huizen

niveau is gestegen en er zijn basis-

kinderen zijn ondervoed omdat de

bouwen, wegen en waterleiding

scholen gekomen. Het is nu tijd om

ouders niet voldoende voedsel kunnen

aanleggen, scholen bouwen, etc.

vervolgopleidingen mogelijk te maken;

kopen. Ook de reis naar het dichtst-

in het bijzonder voor vrouwen, die

bijzijnde dorp (10 km) kost veel geld.

heeft immers haar hele leven gewerkt

anders in slecht betaalde baantjes

Door een winkeltje te starten, zorgt

voor een baas die vertelde wat ze elke

aan het werk gaan in de stad. Scholing

dit project ervoor dat de bevolking

dag moest doen. Met een eigen stuk

zorgt voor inkomen en voorkomt dat

goede producten kan kopen voor een

grond en een huis komt een droom

vrouwen worden uitgebuit en gediscri-

redelijke prijs, omdat de tussenhandel

uit, maar de bewoners van de nieuwe

mineerd. Dit project stelt 10 vrouwen

wegvalt. Daardoor kan de gemeen-

dorpen moeten ook ineens voor zichzelf

tussen de 14 en 20 jaar uit de nieuwe

schap haar schaarse inkomen aan

zorgen.

dorpen in staat de opleiding te volgen

voedsel besteden, in plaats van aan

die ze graag willen doen, bijvoorbeeld

reizen. Voor het realiseren van de

geleden gesticht, het meest recente in

voor verpleegkundige, kok of schoon-

winkeltje wordt een bijdrage van 7276

2004. De CGTG steunt deze gemeen-

heidsspecialist. Aan het ITF wordt een

euro gevraagd.

schappen bij hun sociale en economi-

bijdrage gevraagd van 8853 euro.

elkaar gekregen dat zij zijn uitbetaald

De bevolking moet nog veel leren: ze

Het eerste dorp werd bijna tien jaar

opleidingen aan te bieden en te helpen

Maismolens voor
tortillas
2007-15

opleiding, ontberen basisvoorzie-

Begeleiding van
studenten Setaña
2007-18

sche ontwikkeling, door bijvoorbeeld
bij de aanleg van voorzieningen.

hierom ontslagen. Ze hebben weinig

De dorpsbewo-

Setaña is een zeer afgelegen dorpje,

ners van Setaña

waar 94 inheemse Q’echi’-families

leven al jaren in

wonen, in totaal zo’n 550 mensen. Deze

onzekerheid.

mensen leven al negen jaar in onzeker-

In de nieuwe dorpen in Santa Bárbara
en Chicacao wonen families die niet
beschikken over basisvoorzieningen
als drinkwater, elektriciteit, onderwijs en medische zorg. De vrouwen
moeten kilometers lopen om hun mais
te laten malen of doen dit zelf met
stenen. Gemalen mais is nodig om het
basisvoedsel tortillas te maken. Deze
mensen hebben inmiddels leren lezen
en schrijven, maar ze moeten nog
veel leren over hun rechten, politiek,
economie en sociale vaardigheden, om
een rol van betekenis te kunnen spelen
bij beslissingen van de gemeente
waarin ze wonen. Dit project beoogt 3
maismolens te plaatsen en mensen te
trainen in onderhoud en gebruik. Daar-
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heid, nadat ze zijn ontslagen zonder

leeftijd werken, en konden daardoor niet

uitbetaling van loon. Er zijn geen

naar school. Wie kan lezen en schrijven,

basisvoorzieningen als elektriciteit en

kan informatie vinden, contracten

water. Er is wel een schooltje, maar dat

begrijpen, en beter deelnemen aan het

is te klein. Met hulp van het ITF zijn de

maatschappelijk leven. In deze cursus

overmaken van uw bijdrage op:

afgelopen jaren al meer mensen naar

leren 45 mannen en vrouwen lezen en

Giro 646171

school gegaan en is er een levensmid-

schrijven. Ook krijgen ze les over hun

delenwinkeltje opgezet, een EHBO-kist

rechten en bescherming van hun leefom-

aangeschaft en een EHBO-er opgeleid.

geving en milieu. Er is 2 euro nodig.

Dit project beoogt deze voorzieningen
uit te breiden (meer producten in de
winkel, studiedagen over de leefomgeving). Ook wil het 20 jongeren helpen
secundair onderwijs te volgen, en hen
daarmee meer mogelijkheden bieden.
Er is  euro nodig.

Alfabetisering
volwassenen
2007-19

Algemene
projecten
2007-20

Bossennoodfonds

Donaties
U kunt projecten steunen door het

ten name van Penningmeester ITF
te Vleuten
Graag onder vermelding van het
projectnummer. De giften die het
ITF ontvangt zonder specificatie
worden gebruikt om projecten
waar net niet voldoende geld voor
binnen komt aan te vullen tot het
gevraagde bedrag. Met vragen

Met het bossennoodfonds worden

over specifieke giften of projecten

kleinschalige acties en projecten

kunt u altijd contact opnemen met

gefinancierd die de bescherming van

Een cursus leren lezen en schrijven is

het oorspronkelijke bos waar ook ter

nodig in het midden van het land. Veel

wereld ten goede komen. Elk bedrag is

volwassenen moesten op zeer jonge

welkom

het secretariaat op itf@tiscali.nl.

✁

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 Vleuten worden overgemaakt.

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

Naam op certificaat

Adres

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

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

Postcode

1

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

......................................................... Woonplaats

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

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

