
	 	

Geachte vrienden van het International Tree Fund, 
 
Het jaar 2019 is alweer flink gevorderd en we hebben 
goede berichten voor u. De projecten uit de nieuwsbrief 
van 2018 zijn gerealiseerd en komend jaar doen zich weer 
nieuwe mogelijkheden voor. Zoals we gelukkig elk jaar 
kunnen melden zijn onze contacten in Costa Rica en in 
Guatemala goed. De situatie in Guatemala blijft helaas 
moeilijk, het enige wat we kunnen doen is onze vrienden 
van de vakbond CGTG steunen in hun werk. 
 
De formule waarmee wij werken is nog steeds dezelfde. De 
projecten moeten door de bewoners zelf zijn bedacht en 
ook door henzelf worden uitgevoerd. Dit blijkt al sinds onze 
start (in 1988!) een goede en betrouwbare werkwijze. 
 
Leuk nieuws: in 2018 heeft Knipscheer Infragroep in overleg 
met het personeel besloten haar jaarlijkse kerstmanden om 
te zetten in een donatie aan een project in Costa Rica van 
het ITF. Hier waren we natuurlijk heel blij mee! De Cabécar 
Indianen van Bajo Chirripó zijn er erg mee geholpen. 
Wellicht is het ook een idee voor uw bedrijf?  
 
Als u ons steunt kunnen we onze kleinschalige projecten in 
Midden-Amerika blijven uitvoeren. Kijkt u ook eens op onze 
website www.itf.nl, daar vindt u oude nieuwsbrieven, 
reisverslagen, foto’s en eerdere projectlijsten. 
 
Met een vriendelijke ITF-groet, namens al onze vrijwilligers, 
 
Leen Verbeek 
Voorzitter ITF 
 
 
 
 
 
 

Onderweg naar een van onze vele 
familieboomkwekerijen in Costa Rica. 
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GUATEMALA 
 

Indianen worden in Guatemala beschouwd als tweederangsburgers en hebben minder rechten 
dan de rest van de bevolking. De CGTG, een van de belangrijkste Guatemalteekse vakbonden, 
denkt daar gelukkig anders over en strijdt	al jaren voor gelijke rechten voor indianen en arbeiders, 
door bijvoorbeeld te pleiten voor minimumlonen, de herverdeling van grond en door onderwijs-
projecten op te zetten. Veel vakbondsbestuurders doen dat met gevaar voor eigen leven. Het ITF 
probeert hun moedige werk met morele steun bij te staan. Onze activiteiten in Guatemala zijn 
momenteel niet gericht op het financieren van projecten. 
 
Vorig jaar moesten wij u het treurige nieuws melden dat Victoriano Zacarías, voorman van de 
transportbond, aan een beroerte was overleden. Niet lang daarna stierf zijn collega Jorge Grajeda, 
voorman van de straatverkopers, ook aan een beroerte.  
Beiden waren in hun hoedanigheid ook lid van het dagelijkse bestuur van de vakbond CGTG.  
 
De ontwikkelingen in Guatemala gaan traag. Toch zijn er kleine lichtpuntjes, als bijvoorbeeld 
rechtszaken eindigen met een vonnis dat ook wordt uitgevoerd. De rijke klasse is niet meer 
onkwetsbaar en dat geeft prille hoop op verbetering. We zullen de CGTG blijven steunen waar 
we kunnen, met een jaarlijks bezoek, luisterend oor of advies en steun bij lastige gesprekken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

ITF-voorzitter Leen Verbeek op bezoek in het hoofdkantoor van de CGTG. 



	 	

COSTA RICA 
 
Waterzuivering wordt gerealiseerd 
 
Madre Verde, een organisatie in het kleine 
stadje Palmares, gaat met het geld dat zij van 
het ITF hebben gekregen (project 2018-001)  
een helofytenfilter aanleggen om water te 
zuiveren. Deze is bedoeld als voorbeeld om 
inwoners te stimuleren er ook een te bouwen. 
Met zestien scholen zijn afspraken gemaakt om 
educatielessen te verzorgen in de vorm van 
excursies voor ouders en leerlingen. Er wordt 
veel van verwacht. 
	

Medicinale tuinen zijn een succes 
 
Eerdere projecten met Bribri Indianen in de regio Talamanca om proeftuinen met medicinale 
planten aan te leggen zijn succesvol. Er zijn meer aanvragen binnengekomen en het project 
verspreidt zich over het gebied. Het vorig jaar gefinancierde plan (project 2018-2) om een grote 
tuin aan te leggen wordt nu uitgevoerd. Er zijn acht hectares zijn beschikbaar en de uitvoering staat 
onder leiding van twee Awá’s (medicijnmannen). 
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Uitzicht vanaf Madre Verde over Palmares 

Bribri-Huis in de Talamanca 



	
	
	 	

Spannende tijden voor de Corridor 
 
In het oerwoud van Carara, aan de Pacifische kust van Costa Rica, komen de ecosystemen van 
Noord- en Zuid-Amerika samen. Al vele jaren werken we samen met de natuurbeschermings-
organisatie Arbofilia aan de realisatie van een ecologische corridor.  
Door de aankoop en her-bebossing van land willen we de geïsoleerde en daardoor bedreigde 
ecologische zones met elkaar verbinden. Zo ontstaat langzamerhand weer één groot waardevol 
natuurgebied; de Corredor Ecologico Carara. 
De samenwerking met Arbofilia is dit jaar geïntensiveerd. Het is een spannende tijd voor ons. We 
zijn in Nederland in overleg om grootschalige bosaanplant in de corridor te faciliteren. Als dit lukt 
kunnen we onze bosarbeiders meerdere jaren inhuren en is er ook financiële zekerheid voor onze 
familieboomkwekerijen. En het beschermde gebied wordt natuurlijk weer een stuk groter. 

Extra fondsen 
 
Het afgelopen jaar is er contact ontstaan met 
het Van Zantenfonds. Het fonds heeft geld 
gegeven voor drie projecten die niet op de 
projectenlijst stonden. Zo is er bijvoorbeeld 
20.000 euro beschikbaar voor de aankoop van 
een finca (gebied rond een boerderij) in onze 
Corredor Ecologico Carara. Deze aankoop 
wordt momenteel voorbereid.  
 
Ook de Stichting Trifid heeft geld beschikbaar 
gesteld voor aankoop van een stuk corridor 
(25.000 euro).  
 
Verder heeft het Van Zantenfonds 7.000 euro 
gestort in het Bossennoodfonds. Dit fonds, dat 
beheerd wordt door het ITF en de organisatie 
Both Ends, geeft kleinschalige steun aan 
groepen bij acties om oerwoud te behouden. 
Hierbij moet u denken aan reis- en verblijfs-
kosten, portofoons en dergelijke. 
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Aangeplante boom in de Corridor Ecologico Carara 



	 	

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. 
 
 

Bribri Film en boek 
 
Het Van Zantenfonds heeft ook 22.000 euro beschikbaar 
gesteld voor een bijzonder project over de Bribri Indianen. 
Onze Costa Ricaanse vrijwilliger Alí García komt uit dit 
gebied en heeft jarenlang oude Awá’s (medicijnmannen) 
en clanoudsten geïnterviewd. Dit beeldmateriaal mocht 
om culturele redenen niet bewerkt worden. Recent is er 
toestemming gekomen om de films toch te monteren, 
mits dit door het ITF wordt gedaan. Een van onze 
vrijwilligers zal het project samen met Alí in Nederland 
uitvoeren. Onderdeel van het project is ook een boek over 
verloren gewaande kennis over de Bribri-cultuur. In het 
Amerikaanse Smithsonian Institution zijn culturele 
attributen van de Bribri ontdekt die nog nooit eerder uit 
de ladekast waren gehaald waarin ze ooit zijn opgeborgen. 
Het materiaal is 150 jaar geleden verzameld door een 
antropoloog en heeft daar al die tijd gelegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

Boomcertificaten 
 

Het ITF verkoopt boomcertificaten; voor elk certificaat wordt een boom geplant en onderhouden 
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 hieronder. 
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Afbeelding van mythische Bribri-figuur 
op een van de herontdekte voorwerpen. 



	
	
	
	
	
	

Projecten 2019 
 
Project 2019-1 - Renovatie Cabécar Rancho 
Een Rancho (gemeenschapshuis) is een belangrijke plek in de cultuur van de Cabécar gemeenschap. Er vinden 
ceremonies plaats en bij belangrijke gebeurtenissen komen de dorpelingen er samen. Ruim tien jaar geleden 
was de laatste opknapbeurt van de huidige Rancho. Het is hoog tijd voor de volgende om te voorkomen dat het 
echt instort. Onder meer het dak moet nodig vervangen. Voor bouwmaterialen zoals spijkers, golfplaten en 
benzine voor de motorzaag, wordt het ITF om hulp gevraagd. Het werk doen ze zelf. We kennen inmiddels de 
waarde van de Rancho voor de Cabécar, evenals het gebrek aan middelen voor het kopen van materialen. 
Daarom steunen we ze graag. 3225 EURO 
 
Project 2019-2 - Medicinale plantentuin voor Bajo Coén 
De vrouwen van de Bajo Coén zijn niet alleen verantwoordelijk voor de teelt van groentes, maar ook van 
medicinale planten. Die worden in de gemeenschap nog steeds veel gebruikt. De vrouwen van Bajo Coén gaan 
nu 7 medicinale plantentuinen aanleggen van elk 1 hectare met 200 verschillende soorten medicinale planten. 
Die moeten eerst worden opgekweekt. Voor plantmateriaal, het geschikt maken van het terrein en voor de 
omheining van de tuinen wordt het ITF om ondersteuning gevraagd. 3700 EURO 
 
Project 2019-2 - Eigen inkomsten natuurreservaat Madre Verde 
De vrijwilligers van Madre Verde werken in Palmares de Alajuela, in de centrale vallei van Costa Rica aan 
natuurbescherming, educatie en duurzame ontwikkeling. Om zelf inkomsten uit toerisme te genereren willen 
ze routes uitzetten in al eerder (mede door het ITF gefinancierde) herbebost gebied. 2600 EURO 
	

 

Financiën 2017 2018 

Beginsaldo 2.520  8.487 
      
Inkomsten     
particulieren 2.889 3.117 
boomcertificaten 1.151 578 
CEC projecten 0 3.000    
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 
 
Burgemeester 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 bijvoorbeeld 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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RECTIFICATIE: In het vorige financiële overzicht stond 
een tikfout in het eindsaldo, bij deze de juiste cijfers. 


