
	 	

Gewaardeerde ondersteuners van ons 
International Tree Fund, 
 
Hierbij bieden wij u wederom de jaarlijkse 
nieuwsbrief aan. Zoals wij elk jaar weer melden 
houden we dapper vol en dat gaat en bevalt 
goed. Onze relaties en contacten in Costa Rica 
en Guatemala zijn nog steeds prima in orde. 
Onze bezoeken worden op prijs gesteld en zo 
hier en daar helpen wij een handje als er 
kwesties spelen die niet uit zichzelf kunnen 
worden opgelost. 
De lange geschiedenis van onze samenwerking 
in deze landen is daarbij van grote waarde.  
Door de continuïteit is ook onze status groot. 
Door daar slechts spaarzaam gebruik van te 
maken is het effect op de momenten dat we dat 
wel doen extra groot. 
Zoals u van ons gewend bent vertellen wij in 
deze nieuwsbrief over een aantal projecten, 
over de ondernomen reizen en wordt u 
geïnformeerd over de financiën. 
Ook stellen wij enkele nieuwe kleine projecten 
voor, waarvoor wij een bijdrage zeer op prijs 
zouden stellen.  
 
Met een vriendelijke ITF-groet, 
Namens onze vrijwilligers en de mensen 
waarmee wij samenwerken in Costa Rica en 
Guatemala, 
 
Leen Verbeek 
Voorzitter bestuur ITF	
 
 
 
 
 

Deze rivier loopt langs een mede door onze steun 
beschermd gebied in het Bribri-reservaat in Costa Rica 
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Op 1 mei is door ons de grote demonstratie van de Dag van De Arbeid van de gezamenlijke 
vakbonden in Guatemala weer toegesproken. Deze internationale aanwezigheid wordt zeer 
gewaardeerd. We zijn niet onbekend. Samen met Victoriano Zacharias stonden we op het 
podium op de Plaza Constitucional. 
 

Tot ons grote verdriet ontvingen we in juli het bericht dat Victoriano Zacharias, de secretaris-
generaal van de CGTG, op 52 jarige leeftijd op een vakbondscongres te Peru was overleden aan 
een hersenbloeding. Met financiële steun van het CNV en de Belgische vakbonden is zijn lichaam 
teruggebracht naar Guatemala.  
Met veel vertoon is de begrafenis in de hoofdstad uitgevoerd. Voorwaar een groot verlies, niet 
alleen voor zijn familie, maar ook voor de vakbonden van Guatemala.  
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Guatemala 
 

Onze activiteiten in Guatemala zijn momenteel niet gericht op het financieren van projecten. 
Tijdens onze bezoeken worden vele gesprekken gevoerd, problemen besproken en worden 
instanties bezocht waarmee wordt samengewerkt en/of moeilijkheden zijn ontstaan. Problemen 
worden niet altijd opgelost, maar wel verhelderd, op basis waarvan onze samenwerkingspartner 
de CGTG kan beslissen hoe hiermee verder te gaan. 
 

Onthutsend was deze keer o.a. het bezoek aan het openbaar ministerie (van Justitie). Een aantal 
jaren geleden zijn in Coatepeque tien vakbondsleiders vermoord. Het onderzoek wil maar niet 
vlotten, terwijl iedereen weet wie het heeft gedaan. De procureur vertelt onomwonden dat 
Guatemala twee soorten wetten heeft. Die op papier staan en de ongeschreven wetten. Zo een 
ongeschreven wet is dat eigenaren van bedrijven en werkgevers niet worden vervolgd voor 
misdaden die minder dan vijf jaar gevangenisstraf opleveren. Het vermoorden van een indiaan, 
of het opdracht daartoe geven, levert zeker geen vijf jaar gevangenisstraf op, dus heeft het geen 
zin dit voor de rechter te brengen… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

1 Mei demonstratie op de Plaza Constitucional in Guatemala-Stad. 



	 	

Costa Rica 
 
Bananenplanten planten  
 

De Bribri indianen worden al lang door ons 
ondersteund. Vaak met relatief kleine projecten, 
die de gemeenschap een sterke impuls geven. 
Een van deze projecten is het aanleggen van 
bananenplantages voor de gemeenschap. Om 
meer inkomsten te genereren voor de families 
in Bajo Coen, Talamanca, hebben 8 inwoners elk 
een hectare ingezaaid met bananenplanten. In 
totaal zijn 5000 bananenplanten geplant op 8 
hectare grond. De bananen kunnen verkocht 
worden op de markt en leveren naast direct 
voedsel ook extra inkomsten op voor de 
families. De bananenplanten worden door de 
families zelf onderhouden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
 
 
 
  
 
	

Tok tok kippenhok  
 

In het dorp Coroma, in het indianenreservaat Talamanca, hebben 8 mensen het initiatief genomen 
om kippen te gaan fokken. De kippen worden geslacht voor eigen gebruik of naar de markt 
gebracht en zorgen voor extra inkomsten. Voor het houden van de kippen zijn hokken gebouwd. 
Daarnaast is mais gekweekt om de kippen te voeren. ITF heeft door de jaren heen meerdere van 
dit soort kleine projecten gedaan. Het zijn mooie voorbeelden hoe met weinig geld veel effect kan 
worden bereikt en een gemeenschap zichtbaar sterker en weerbaarder wordt.	
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Madre Verde, Lesmateriaal en opleiden voor natuureducatie  
 

Met Madre Verde werken we ook al lang samen. Zij zijn zeer actief met milieueducatie en hebben 
een goed netwerk opgebouwd met alle scholen. Ditmaal is met 13 scholen en de ouders van de 
leerlingen een fauna-inventarisatie uitgevoerd, onder andere met behulp van camera’s. Hierdoor 
is niet alleen bekend geworden welke fauna er daadwerkelijk is, maar vooral ook het bewustzijn 
van de gehele gemeenschap in Palmares hierover vergroot. Daardoor is de bereidheid om hier 
rekening mee te houden en ondersteunende maatregelen te nemen flink verbeterd. 

Medicinale kennis vastleggen  
 

In Conte Burica wonen de Ngäbe indianen, die 
al eeuwenlang gebruik maken van hun kennis 
van medicinale planten. Het blijkt steeds 
moeilijker om deze kennis vast te houden voor 
toekomstige generaties. Daarom nemen de 
Ngäbe het initiatief om in een programma van 
8 maanden inheemse en wetenschappelijke 
kennis over medicinale planten en hun gebruik 
over te brengen op de jongere generatie. In 
het trainingsprogramma van afgelopen jaar 
zijn 12 geselecteerde jongeren onderwezen in 
het traditionele gebruik van medicinale 
planten door medicijnman Don Gustavino. 

	

	
Camera van Madre Verde aan een boom en foto van nachtelijke bezoeker. 
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Don Gustavino met dorpsbewoners in Conte Burica 



	 	

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. 
 
 

De Kracht van de Corridor 
 

In 2016 was de teneur vrij somber met betrekking tot de Corredor Ecologico Carara. Het gebied 
rond El Sur, Costa Rica waar de organisatie Arbofilia al jaren werkt aan herbebossing. Door 
gebrek aan fondsen konden er minder mensen betaald worden dan voorgaande jaren. 
Vorig jaar kon u lezen over het bezoek van Martijn van Dam en zijn familie aan de Corridor. Het 
beeld was eigenlijk heel positief. Door de stabiele basis van Miguel, Giovanni, de incidentele 
inzet van planters en het enthousiasme van de vrijwilligers die via de Duitse organisatie Pro-
Regenwald jaar in jaar uit werkzaam zijn in de Corridor, is het aanplanten van, en verzorging van 
nieuwe aanplant van bomen gewaarborgd. 
In 2018 lukt het weer om meer mensen en organisaties geïnteresseerd te krijgen voor het 
steunen van de Corridor; Onze dank daarvoor. Voor de nabije toekomst zijn we zeer hoopvol. 
Uw en onze verbondenheid met dit bijzondere gebied en de mensen van Arbofilia gaat niet 
alleen al vele jaren terug, het zal ook nog vele jaren voortgaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

Boomcertificaten 
 

Het ITF verkoopt boomcertificaten; voor 
elk certificaat wordt een boom geplant in 
de Corredor Ecologico 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 via 
www.itf.nl, bij het secretariaat,  
of met de bon onderaan deze pagina.	
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Projecten 2018 
 
2018-001 Waterzuivering met planten. 
 

Het natuurreservaat Madre Verde doet veel aan natuureducatie. Ze zoeken de steun van het ITF om een 
waterzuiveringssysteem aan te leggen waarbij het water gezuiverd wordt door speciale planten, en een 
zogenaamd helofytenfilter. Het systeem wordt specifiek aangelegd voor educatieve doeleinden. Daarom is 
behalve materiaal voor de aanleg ook geld nodig om een lesprogramma en lesmateriaal te ontwikkelen. 
Met deze materialen worden minimaal 16 scholen en naburige gemeenschappen voorgelicht over 
waterzuivering op natuurlijke basis. In totaal is voor de aanleg, het ontwikkelen van lesmateriaal en het 
opleiden van gidsen die de rondleidingen verzorgen een bedrag nodig van 2560 Euro. 
 
2018-002 Grote medicinale plantentuin voor Bajo Coén 
 

In de gemeenschap Bajo Coén wordt voor veel natuurlijke medicijnen gebruik gemaakt van wilde planten. 
Sommige planten zijn echter steeds zeldzamer en er zijn planten waarvoor soms dagen moet worden 
gelopen het bos in, om ze nog te vinden. Tijd om te kweken!  
Alle 8 families in de gemeenschap doneren 1 hectare land, zodat in totaal 8 hectare land beschikbaar is om 
een grote kweektuin aan te leggen. Het land moet eerst klaargemaakt worden voor het inzaaien.  
Daarna is er geld nodig voor onderhoud. Twee Awá (medicijnmannen) zullen de planten classificeren en 
een studie doen naar wat er bekend is over hun gebruik.  
Om het hele project te realiseren wordt aan het ITF een bijdrage gevraagd van 1525 Euro. 
	

 

 Financiën 2017 2018 

      
Beginsaldo 2.520  8.487 
      
Inkomsten     
particulieren 2.889 3.117 
boomcertificaten 1.151 578 
CEC projecten 0 3.000    
Bossennoodfonds 0 0    
organisaties  3.477  3.679 
  7.517  10.374 
      
Uitgaven     
bankkosten 180 181 
organisatie 48  50 
reiskosten 0  0 
projecten  1.322  4.751 
  1.550  4.982 
      
Eindsaldo 8.487 13.879 
      

 

Colofon 
  
International Tree Fund 
NL52INGB0000646171 
info@itf.nl 
 
Burg. Van der Heidelaan 13  
3451 ZR Vleuten  
030-29 70 937  
 
Bestuur: Leen Verbeek (voorzitter), 
Odette Lips (penningmeester),  
Judith Westerink (secretaris),  
Mark Joenje, Martijn van Dam. 
 
www.itf.nl 
Op onze site 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. 
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