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Terugblik
We kijken terug op een succesvol jaar 

met een geslaagde fondswerving en 

goede resultaten. Ook zijn er nieuwe 

contacten gelegd met donororganisa-

ties. De provincie Noord-Holland heeft 

een flinke bijdrage geleverd aan het 

project Corridor Ecological Carare 

(CEC) en zal dat in 2006 ook weer doen. 

De samenwerking met CLAT-Neder-

land, de organisatie die vakbonden 

ondersteunt in Latijns-Amerika, was 

intensief en er waren goede contacten 

met het Nederlandse ministerie van 

Buitenlandse Zaken en de Nederlandse 

ambassade in Guatemala. Een laatste 

krachtsinspanning voor de vrijlating 

van vakbondsman Rigoberto Duenas is 

geleverd: met succes. Tot slot zijn alle 

projecten uit 2004 in Costa Rica en 

Guatemala bezocht. 

Inkomsten en 
uitgaven
Het ITF heeft in 2005 ruim 82.000 euro 

ontvangen. 10 procent daarvan is 

afkomstig van particuliere donoren, 

het resterende deel van diverse organi-

saties. De opbrengst van de boomcerti-

ficaten steeg van 1000 naar bijna 2000 

euro, en daarmee verdubbelde ook het 

aantal geplante bomen. Van de Inter-

kerkelijke organisatie voor ontwikke-

lingssamenwerking ICCO ontvingen we 

20.000 euro en de Sociëteit van Jezus 

Maria Jozef schonk het ITF 25.000 euro! 

Uitgezonderd reiskosten bedroegen de 

organisatiekosten van het ITF het afge-

lopen jaar 828 euro, slechts 1 procent 

van onze inkomsten. 
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NIEU WSBRIEF  
2006Hartelijk dank!

Het International Tree Fund financiert projecten op een kleine schaal

die door de direct betrokkenen zelf worden bedacht en uitgevoerd. 

Daarom durft het ITF het aan om projecten onder moeilijke omstan-

digheden toch te steunen. Bijvoorbeeld in Guatemala waar de 

samenleving behoorlijk ontwricht is door discriminatie, corruptie en 

straffeloosheid. 

Het afgelopen jaar is een aantal projecten in de Nieuwe Dorpen in 

Guatemala om diverse redenen vertraagd in de uitvoering. Er waren 

sociale conflicten die eerst moesten worden opgelost. De projecten 

worden het komende jaar echter wel afgemaakt. 

Daaruit blijkt dat onze formule goed werkt en zich waar nodig bijna 

vanzelf corrigeert, omdat iedereen zich zeer verantwoordelijk voelt 

voor zijn of haar deel. Jaarlijks ervaren wij dat het wederzijds respect 

de basis is van veel goed werk. U allen levert daar ook uw bijdrage 

aan. Hartelijk dank daarvoor! 

Deze nieuwsbrief informeert u over gerealiseerde en over nieuwe 

projecten. Een uitgebreide rapportage over de resultaten staat in de 

reisverslagen die u kunt vinden op onze website www.itf.nl. Houdt 

deze nieuwsbrief niet voor u zelf, maar geef hem door of bestel 

bij. Aarzelt u niet om ons een e-mail te sturen of te bellen als u met 

vragen zit. Wij beantwoorden ze graag. Leen Verbeek, voorzitter ITF
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Resultaten Costa Rica
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 natuurbescherming. We maken ons sterk voor 

het behoud van bestaand regenwoud en voor herbebossing. 

Daartoe helpt het ITF ook de oorspronkelijke bewoners van het regen-

woud, de indianen. Met het kappen van de bossen dreigt hun traditionele 

levenswijze te verdwijnen. De projecten worden vooral ingediend door 

indianenstammen en door Unaproa, een boerenorganisatie. Met deze 

gemeenschappen en organisaties werkt het ITF al jaren samen.

Samen met de Costaricaanse natuurbeschermingsorganisatie Arbofilia 

ten slotte heeft het ITF in 1999 het samenwerkingsverband Corridor Ecologica 

Carara (CEC) opgericht. De stichting koopt stukken grond op, waardoor 

waardevolle ecologische zones weer met elkaar verbonden worden.

Colofon
International Tree Fund

Giro 646171

Burg. van der Heidelaan 13 

3451 ZR Vleuten 

030-29 70 937

Reisverslag 2005 
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

Vrouwen in Conte Burica maken 

tassen uit plantenvezels.

Bribri Indianen:
Scholen en 
kippenfokkerijen
Op diverse plekken hebben indianen-

stammen het afgelopen jaar schooltjes 

gebouwd. De school in het dorpje 

Coroma in de provincie Talamanca is 

uitgebreid met geld van het ITF. Dit was 

hard nodig. De huidige schoolgebouw-

tjes zijn erg oud en de school barst uit 

zijn voegen. Van het uitgekeerde geld 

was nog een deel over en dat gaan de 

docenten gebruiken voor herbebos-

sing, uitgevoerd door de leerlingen. 

Verder zijn er door verschillende 

indianenstammen kwekerijen opgezet 

voor medicinale planten en hebben 

zij kippenfokkerijen opgestart. Het ITF 

krijgt veel aanvragen voor dergelijke 

fokkerijen. De dorpen liggen vaak 

erg diep in het reservaat en daar zijn 

kippen en eieren een schaars goed. De 

fokkerijen zijn daarom een belangrijke 

voorwaarde om in de eigen levens-

behoeften te kunnen voorzien. Vaak 

zijn het de vrouwen in het dorp die de 

kippenfokkerijen opzetten en zij zijn 

erg gedreven om er een succes van te 

maken. 

Ngobegue
Ngobegue is de organisatie van 

Ngobe-indianen. Projecten in hun 

gebied hebben allemaal te maken met 

herbebossing en het veilig stellen van 

het drinkwater. Voor de lokale gemeen-

schappen is een gezond regenwoud 

van levensbelang. De bossen houden 

namelijk het water van de bronnen 

vast. 

Medicinale kennis 
2004-27
In het dorp Progresso in Conte Burica is 

een project begonnen om traditionele 

medicinale kennis over te brengen. 

Reacties van de studenten zijn wisse-
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lend. Sommigen zijn bang om mensen 

te genezen, omdat ze denken dat een 

ziek persoon voorbestemd is om dood 

te gaan. Als deze beter wordt, vrezen 

ze dat er iemand anders in hun plaats 

zal overlijden. Anderen zijn juist trots 

omdat ze al verschillende mensen (en 

dieren) hebben kunnen helpen. 

Tasjes 2004-26 
Een groep vrouwen in Conte Burica is 

met geld van het ITF een project opge-

start om traditionele kunstvoorwerpen 

te maken. Ze vervaardigen tasjes van 

vezels uit planten die ze zelf kweken. 

De vrouwen verkopen hun producten 

op de lokale markt. Het maken van 

de tasjes is erg arbeidsintensief, dus 

commercieel nog niet zo interessant. 

Het project heeft zijn waarde vooral 

bewezen in het behoud van de eigen 

tradities. 

Watervoorziening
2004-22
Bewoners van het reservaat Abrojos-

Montezuma hebben verschillende 

watertanks gebouwd, in het dorp en 

bij de bron. Het ITF heeft reparatie en 

uitbreiding van deze tanken gefinan-

cierd, waardoor 50 families het water 

uit de bron kunnen gebruiken. 

Herbebossing in Coto 
Brus 2004-23
Bewoners van dit dorp hebben familie-

boomkwekerijen opgezet. De bomen 

beschermen de drinkwaterbron, waar 

zo’n 150 mensen hun water vandaan 

halen. 

Herbebossing in 
Piedras Blancas 2004-24
In een kwekerij worden 7000 bomen 

gekweekt voor herbebossing van het 

gebied.

Watervoorziening 
Dos Brazos 2004-25
Ook in Dos Brazos is een watertank 

gebouwd. Het was de eerste in het 

dorp, en door de onervarenheid van 

de dorpsbewoners is de tank is niet 

helemaal waterdicht. Wel is er nu het 

gehele jaar voldoende water voor het 

hele dorp. 

Boomkwekerijen en 
commerciële 
activiteiten 2004-20 
In de nieuwe boomkwekerij groeien 

10.000 bomen. Om de boompjes van 

water te voorzien, is er een watertank 

gebouwd die gevoed wordt door een 

eigen bron. Zo hoeft er geen gemeen-

schapswater gebruikt te worden voor 

het bevloeien van de jonge boompjes. 

Unaproa
Via Unaproa, een organisatie van 

boeren, zijn al veel projecten gerea-

liseerd. De projecten zijn zeer divers: 

van boomkwekerijen om de drinkwa-

tervoorziening veilig te stellen tot de 

ontwikkeling van allerlei commerciële 

activiteiten om in het levensonderhoud 

te kunnen voorzien.

Er zijn verschillende projecten 

gestart om inkomsten te generen, zoals 

kippenfokkerijen, de verkoop van 

conserven en van zeep en shampoo. 

De projecten (2004-15, 2004-17) en de 

verantwoording daarvan zijn prima in 

orde. Tot slot is er dit jaar een groente-

kwekerij opgezet (2004-12). 

Koken op biogas 
2004-16
Drie varkens geven mest voor een 

biogasinstallatie. Met het gas uit de 

installatie kunnen twee huishoudens 

dagelijks koken. Uiteindelijk wil 

Unaproa vijf installaties bouwen. 

Stromend water in de keuken 

dankzij het ITF

Dit gasfornuis 

brandt op biogas.
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Carara Ecologische 
Corridor
Het gaat goed met het Corridorproject. 

Met steun van de Provincie Noord-

Holland zijn ruim 40.000 boompjes 

van meer dan 80 soorten aangeplant 

in de nevelwoudzone. Hier groeien 

onder meer eiken, beuken en iepen! 

Ze lijken niet echt op deze bomen 

in Nederland, maar zijn bijzonder 

indrukwekkend als ze eenmaal groot 

zijn. De aanplant is bedoeld om een 

waterbron te beschermen, zodat die 

het hele jaar schoon drinkwater levert 

voor de mensen in de omgeving. Er 

wordt ook een waterleiding aangelegd 

naar de huizen in de gemeenschap La 

Potenciana.

Aan de andere kant van de Corridor, 

naast Carara, is 4 hectare bos geplant 

namens Ideële Verzekeringen. Dit 

Carara Ecologische Corridor 

bedrijf plant ieder jaar een aantal 

hectare bomen om de CO2-uitstoot te 

compenseren van auto’s met een auto-

verzekering bij Ideële Verzekeringen.  

Voor meer informatie zie  

www.ideeleverzekeringen.nl

De Provincie Noord-Holland heeft 

inmiddels een tweede fase toegezegd. 

Met deze bijdrage kunnen we binnen-

kort grond gaan aankopen en onge-

veer 15.000 boompjes planten. De kern 

van de Corridor tussen regenwoud en 

nevelwoud is bijna gesloten: daarvoor 

moeten nog ongeveer 4 boerderijen 

worden gekocht. Dat gaat met dit 

geld niet helemaal lukken, maar de 

voltooiing komt dichterbij! Vanwege de 

ontbossing in de omgeving wordt de 

corridor steeds belangrijker.

De hoogspanningslijn die door de 

corridor zou komen is gelukkig nog 

steeds niet aangelegd. Het Costari-

caanse Parkbeheer heeft afspraken 

gemaakt met de overheid en elektrici-

teitsmaatschappij over instandhouding 

van het bos onder de lijn. In een 

gesprek met de directeur hebben we 

dit ook ter sprake gebracht. Hij weet 

nu dat wij op de hoogte zijn en dat wij 

het project in de gaten houden. Het 

was een positieve ontmoeting waarin 

wij konden vertellen over het unieke 

gebied. Dit maakte wel indruk.

Certificaatbomen
De lijst met bomencertificaten wordt 

steeds langer. De eerste bomen zijn 

inmiddels al een meter of 15 hoog! 

Tijdens ons bezoek hebben we 

veel foto’s gemaakt van de diverse 

bedreigde boomsoorten die hier zijn 

geplant. Deze foto’s komen binnenkort 

beschikbaar op onze website www.itf.

nl. Wilt u een certificaat kopen, vul dan 

de bon in op pagina 12.

Tepezquintles
Op de boerderij van Wade Moore, 

lid van Arbofilia, in Longo Mai, is 

een fokprogramma opgezet voor 

tepezquintles. Deze grote, schuwe 

knaagdieren worden in het bos steeds 

De eerste 

certificaatbomen 

zijn al een meter of 

15 hoog.
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zeldzamer omdat er intensief op wordt 

gejaagd. Het zijn nachtdieren die 

zich maar langzaam voortplanten. Ze 

vormen een belangrijke voedselbron 

voor jonge grote katachtigen, zoals 

poema’s. Het fokprogramma heeft 

tot doel de dieren weer in het wild te 

kunnen uitzetten.

Er wordt gefokt met door het wildbe-

heer in beslag genomen tepezquintles. 

Voor het houden van deze dieren is een 

vergunning nodig. Er is in het fokpro-

gramma van Wade al één kleintje 

geboren. Met steun van het ITF wordt 

nu een ruim buitenverblijf gebouwd 

voor de dieren, inclusief holen en een 

zwembadje voor de voortplanting. 

Tijdens ons bezoek was het verblijf 

nog niet helemaal af, maar tegen de 

tijd dat deze nieuwsbrief wordt gepu-

bliceerd hopen we een foto van een 

voltooide fokkerij te hebben. Houd onze 

website in de gaten!

Nieuwe dorpen
De CGTG is nauw betrokken bij het 

stichten van de ‘nieuwe dorpen’. Deze 

zijn ontstaan doordat een aantal land-

arbeiders al jaren geen loon meer had 

ontvangen van grootgrondbezitters. Na 

grote inspanningen is het loon uitein-

delijk uitbetaald in grond. Daarop 

zijn vijf nieuwe dorpen ontstaan, die 

namen hebben als ‘La Victoria’ (De 

overwinning) en ‘La Nueva Esperanza’ 

(De nieuwe hoop). 

Het ITF ondersteunt de nieuwe 

nederzettingen. Vaak moesten ze van 

de grond af worden opgebouwd: eerst 

de rubberplantage rooien, dan huizen 

bouwen, wegen en waterleiding 

aanleggen, scholen bouwen. De bewo-

ners moeten nog veel leren: ze hebben 

hun hele leven gewerkt voor een baas 

die hun vertelde wat ze moesten doen. 

Toch zien we ieder jaar vooruitgang, 

zowel fysiek (bijvoorbeeld stromend 

water in de huizen) als mentaal: de 

mensen zijn zelfbewuster en trots op 

wat ze hebben bereikt. 

Maar we komen ook problemen 

tegen. Een aantal projecten die het ITF 

vorig jaar gefinancierd heeft, is nog 

niet gestart. Interne conflicten en ruzies 

over corruptie zorgen voor vertraging. 

Ook orkaan Stan heeft in sommige 

gevallen tot uitstel geleid. De moeilijke 

omstandigheden bij CGTG zelf, onder 

andere door het proces van Rigo-

berto en personeelstekorten, hebben 

eveneens geleid tot vertraging in de 

uitvoering van projecten. 

Het ITF waardeert de openheid van 

de CGTG over deze problemen en de 

verantwoordelijkheid die de vakbond 

daarin neemt. Namelijk: het project 

uitstellen, het probleem oplossen en 

vervolgens zorgen dat het geld toch 

op de juiste plek terecht komt en het 

project goed wordt uitgevoerd. Dit is 

voor ons belangrijker dan het binnen 

de planning realiseren van een 

project. 

Fruit van ITF-bomen in Las Illusiones

Resultaten Guatemala
Alle projecten in Guatemala komen tot stand via de vakbond CGTG. Deze 

organisatie bevindt zich al jaren in een zeer moeilijke positie. Vakbonds-

leden worden geïntimideerd, gearresteerd of zelfs vermoord. Al jarenlang 

slepen de gevangenschap en het proces van vakbondsbestuurder Rigo-

berto Duenas zich voort. We zijn dan ook zeer opgelucht dat hij in januari 

2006 definitief vrijgesproken is van alle aanklachten. We besteedden het 

afgelopen jaar een belangrijk deel van onze reizen aan het bezoeken van 

officiële instanties om de zaak van Rigoberto onder de aandacht te brengen. 

Voor de CGTG is de mentale steun van het ITF minstens zo belangrijk als 

de financiële. Tijdens onze bezoeken wordt er veel gesproken met burge-

meesters om burgerrechten te bepleiten. Toen we in januari 2006 in het dorp 

Setaña waren, ontmoetten we samen met de CGTG de burgemeester. Hij had 

de politie opgedragen straatverkopers te verjagen, waarop een grote vecht-

partij ontstond. We hebben ideeën aangedragen voor een oplossing en er is 

een nieuwe afspraak gemaakt tussen het gemeentebestuur en CGTG.

Het buitenver-

blijf voor de 

tepezquintles 

in aanbouw
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Vorig jaar augustus werd Rigoberto 

vrijgelaten, maar er ontstond een 

ingewikkelde situatie. De directeur van 

het pensioenfonds die de werkelijke 

fraude had gepleegd werd veroor-

deeld tot 13,5 jaar gevangenisstraf. Hij 

ging in beroep tegen de vrijlating van 

Rigoberto. Het werd een politiek proces 

waarin de rechter, om zichzelf niet in 

de problemen te brengen, uiteindelijk 

besloot Rigoberto tot drie jaar gevan-

genisstraf te veroordelen op grond van 

‘verzet tegen de overheid’. Iets waarvan 

hij niet was beschuldigd! 

Rigoberto kon dit vonnis afkopen, 

maar moest dan schuld erkennen. Dat 

wilde hij niet, hoewel het de afsluiting 

van een moeilijke en onzekere periode 

voor hem en zijn familie zou betekenen. 

Hij koos voor hoger beroep, maar ook 

dit werd een politiek proces waardoor 

de rechter geen uitspraak wilde 

doen. Keer op keer werd de uitspraak 

uitgesteld. 

Gedurende onze laatste reis is 

opnieuw gesproken met het ministerie 

van Justitie, met vice-president Stein 

en met de top van de werkgeversor-

ganisatie Casif. Ook de Nederlandse 

ambassadeur mevrouw Ten Tusscher 

heeft zich ingespannen voor Rigo-

berto. Eind januari 2006 kwam het 

verlossende bericht dat Rigoberto 

nu officieel is vrijgesproken van alle 

beschuldigingen. 

N I E U W S
De vrijspraak van Rigoberto 
Duenas in Guatemala
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 Guatemala. Hij stelde corruptie publiekelijk aan de orde, maar werd toen 

zelf van die corruptie beticht en gevangen gezet. 

Setaña studiefonds
Het dorpje Setaña verkeert in moeilijke 

omstandigheden: de meeste arbeiders 

zijn ontslagen, en wachten al lang op 

uitbetaling van hun loon. Er is grote 

armoede. De ouders hebben geen geld 

voor schoolspullen. Met het studiefonds 

zijn schooluniformen en eenvoudige 

materialen als schriften en potloden 

aangeschaft. Zo kunnen de kinderen 

van Setaña toch naar school. 

Studiefonds 
hermanos en 
hermanas
Op de Finca Mi Tierra zijn veel arbei-

ders ontslagen. De landeigenaar 

wil graag dat ze weggaan, maar 

ze wonen er nog steeds, simpelweg 

omdat ze nergens heen kunnen. Dat 

levert een lastige situatie op: er is 

weinig uitzicht op werk, en dus zijn 

er bijna geen inkomsten. Dankzij het 

studiefonds hebben kinderen van deze 

ontslagen boeren de mogelijkheid 

gekregen om naar school te gaan, en 

sommigen om een vervolgopleiding te 

volgen. 

In 1990 hebben het International Tree 

Fund (ITF) en de milieuorganisatie 

Both ENDS een klein fonds opgezet 

dat snelle financiële ondersteuning 

verleent aan acute acties voor bescher-

ming van bos en de daar levende 

bevolking. Dit Bossen Nood Fonds (BNF) 

wordt gevoed door bijdragen van 

particulieren, donateurs van het ITF en 

het fondsenprogramma van IUCN-NL. 

Ook in het afgelopen jaar heeft het 

BNF tal van strategische interventies 

door lokale organisaties kunnen 

steunen. Het gaat hierbij om uiterst 

bescheiden bedragen, variërend van 

circa 300 tot 3000 euro. Een voorbeeld 

van een recent ondersteunde actie 

betreft de campagne tegen de bouw 

van de Indira Sagar Polavaram-dam 

in Andra Pradesh, India. Voor de 

stuwdam moeten ongeveer 200.000 

mensen het veld ruimen en zou een 

landoppervlakte van 637 vierkante 

kilometer onder water verdwijnen. 

Een groot deel van dit gebied is bos, 

waaronder het Papikonda Wildlife 

Sancturary en het 300 vierkante 

kilometer grote Coringa mangrovebos 

benedenstrooms van de dam. 

De deelstaatregering van Andra 

Pradesh heeft in de aanloop tot de 

bouw van de dam diverse wettelijke 

verplichtingen en voorschriften 

geschonden. Met financiële steun van 

het BNF is door Prof. J.P. Rao een zaak 

aanhangig gemaakt bij het Indiase 

Supreme Court. Dat heeft Prof Rao cs 

in een recente uitspraak in het gelijk 

gesteld. De deelstaatregering van 

Andra Pradesh heeft de werkzaam-

heden voorlopig moeten stopzetten. 

Het is opmerkelijk dat het in India 

niet zozeer de gevestigde natuurbe-

schermings- en ontwikkelingsorgani-

saties zijn die in het geweer komen, 

maar ‘grassroot-organisaties’. Dit 

onderstreept nogmaals het belang 

van de kleine, gerichte donaties 

zoals het Bossen Nood Fonds die kan 

verstrekken.

Het Bossen Nood Fonds
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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 ze 

aansluiten bij de lokale behoefte, 

ITF-voorzitter Leen Verbeek bezoekt Setaña.

Hoe werkt het ITF? 

Een medewerker van Unaproa 

vertelt over de biogasinstallatie.

Wie zijn het ITF?

Samenwerkende
organisaties
Het International Tree Fund wordt 

geholpen door een groot aantal 

particuliere donoren. Mensen als u, die 

bereid zijn een project naar hun keus 

te steunen met een geldelijke bijdrage. 

Dit vormt een belangrijke basis voor 

ons werk. 

Daarnaast ontvangt het ITF steun 

van Nederlandse organisaties. Zo 

adopteert het vakverbond CNV bijna 

ieder jaar wel een of meer projecten 

van onze lijst. De Nederlandse afdeling 

van natuurbeschermingsorganisatie 

IUCN in Amsterdam, de HAELLA 

Stichting die verschillende goede 

doelen ondersteunt, de bosbouwschool 

stichting Koningsschool in Apeldoorn, 

Ideële Verzekeringen uit Amsterdam, 

de Interkerkelijke organisatie voor 

ontwikkelingssamenwerking ICCO uit 

Utrecht en de Sociëteit van Jezus Maria 

Jozef uit Den Bosch: al deze organisa-

ties staan sympathiek tegenover onze 

activiteiten en stellen bijna elk jaar een 

geldelijke bijdrage beschikbaar. Wij 

danken hen daarvoor van harte

Website www.itf.nl
In 2005 is de website van het ITF 

volledig vernieuwd. Op de site is infor-

matie te vinden over recente bezoeken 

aan Costa Rica en Guatemala, het 

laatste nieuws en de projectenlijst. De 

reisverslagen en vele foto’s op de site 

geven een goede indruk van het werk 

en de projecten van het ITF.

Reisverslagen 2006
Elk jaar maken de bestuursleden en 

vrijwilligers van het ITF uitgebreide 

verslagen van hun bezoeken aan 

Guatemala en Costa Rica. Deze kunt 

u terugvinden op www.itf.nl onder de 

knop ‘downloads’.
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en dat ze goed worden uitgevoerd. 

De projecten komen terecht op een 

lijst, die wordt rondgestuurd aan de 

contacten van het ITF, waaronder veel 

particulieren. De donoren kunnen 

kiezen welk project ze willen onder-

steunen. 

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 

en bureaucratische – intermediaire 

organisaties. De overheadkosten van 

het ITF zijn dan ook minimaal, en door 

het persoonlijk contact is het wederzijds 

vertrouwen groot.

Leen Verbeek (1954) - voorzitter

Behoort samen met Wouter van Dam 

tot de oprichters van het ITF. Vanuit 

de stichting IELAB die stages voor 

studenten organiseerde in Latijns 

Amerika ontstond de behoefte om 

meer te doen met de opgebouwde 

contacten. Zo begon in 1990 het ITF. 

In zijn dagelijks leven is Leen burge-

meester van Purmerend. Zijn motivatie 

zich in te spannen voor het ITF: ‘Bij alle 

banen die ik door de jaren heen heb 

gehad is mij elke keer weer gebleken 

hoe inspirerend en relativerend het 

kan zijn als je ook energie besteedt 

aan de ontwikkelingsproblemen in 

Midden-Amerika. Ik pluk er nog dage-

lijks de vruchten van.’

Pascal Budding (1974) – penning-

meester

Sinds 1996 betrokken als vrijwilliger 

en later als penningmeester bij het 

ITF. Pascal werkt bij het ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

‘Niet alleen de doelstellingen maar 

ook de kleinschalige en persoonlijke 

werkwijze van het ITF spraken me aan. 

Ik ben er medeverantwoordelijk voor 

dat we onze doelstelling om de over-

headkosten zo laag mogelijk te houden 

elk jaar weer waarmaken. Gelukkig lukt 

dat prima. In 2004 bracht ik mijn eerste 

“werkbezoek” aan Costa Rica en Guate-

mala en kon ik eindelijk persoonlijk 

kennismaken met alle personen die ik 

al jaren “uit de verhalen” kende. Belang-

rijker was dat ik toen zelf met mijn eigen 

ogen kon zien welke resultaten we met 

onze projecten boeken en hoe belang-

rijk die zijn voor de mensen daar.’

Martijn van Dam (1968) - secretaris

Martijn is sinds de oprichting betrokken 

bij het ITF. Hij kent de situatie in Latijns 

Amerika van dichtbij door zijn studie 

antropologie aan de universiteit van 

Guatemala-stad. In deze periode was 

hij als veldwerker betrokken bij het 

werk van het ITF in Guatemala en 

Costa Rica.

Judith Westerink (1974) - bestuurslid

Judith is boomdeskundige en werk-

zaam bij boomtechnisch bureau BLT 

Bomendienst. Sinds 1998 coördineert 

ze het Corridor-project in Costa Rica. 

‘Ik vind het ITF een heel leuke club 

die concrete en belangrijke dingen 

op een kleine schaal mogelijk maakt. 

Het persoonlijk contact met de mensen 

“daar” waardeer ik erg. We versterken 

elkaar vanuit onze gezamenlijke 

verantwoordelijkheid.’ 

Mark Joenje (1970) - bestuurslid Na 

zijn studie Tropische Ecologie werkte 

Mark voor de landbouwuniversiteit in 

Costa Rica en reisde veel in Midden 

Amerika. ‘Ik wil me graag inspannen 

voor duurzame ontwikkeling. Daarom 

voel ik me ook verbonden met het ITF, 

waar projecten telkens gaan over 

natuurbescherming en mensen. In het 

dagelijks leven werk ik als innovatie-

manager bij het bedrijf Ecofys, dat als 

motto heeft: Een duurzame energie-

voorziening voor iedereen! Ook een 

missie waar ik helemaal achter kan 

staan.’

Bezoek aan 

een boomkwekerij 

in Costa Rica
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2006-1 Lesmateriaal 
Bribri en Cabécar
Kennis over het bos, de cultuur en 

de taal van de Bribri- en Cabécar-

indianen wordt al duizenden jaren 

mondeling overgeleverd. Door deze 

eeuwenoude kennis vast te leggen 

in de vorm van lesmateriaal en aan 

leerlingen aan te bieden wordt zij 

behouden.  

Benodigd bedrag 2.600 euro

2006-2 Bosherstel rond 
waterbron Abrojo 
Montezuma
Om de waterbron van de indianen-

gemeenschap van het reservaat 

Abrojo-Montezuma te beschermen, is 

het nodig het gebied waar de bron 

ontspringt aan te kopen en opnieuw te 

bebossen. Zo kan de watervoorziening 

voor de toekomst worden veiliggesteld. 

Benodigd bedrag: 9300 euro

2006-3 Landbouw 
hervorming indianen 
Casona de Coto Brus 
Ngobe-indianen in het dorpje Coto Brus 

zoeken een manier om hun landbouw-

methoden te verbeteren. Door andere 

gewassen, bijvoorbeeld tiquisque (een 

knolgewas) te leren verbouwen, die ze 

ook kunnen verkopen, hopen ze een 

inkomen te verdienen en meer variatie 

op het gezinsmenu te krijgen. 

Benodigd bedrag: 5.200 euro

2006-4 Kwekerij en 
voorlichting over 
herbebossing rond 
bronnen Terraba
De natuurlijke omgeving waarin de 

Terraba indianengemeenschap leeft 

gaat snel achteruit doordat zij die 

ondoordacht gebruikt . Daar wil het 

dorp wat aan doen door voorlichting 

te geven en een kwekerij op te zetten, 

waaruit bomen kunnen worden 

geplant.  

Benodigd bedrag: 4.500 euro

2006-5 Behoud 
inheemse cultuur 
Terraba
De inheemse volkeren van Costa 

Rica, waaronder de Terraba, hebben 

eeuwenlang geleefd in harmonie 

met hun omgeving. Door inmenging 

van de overheid en invloeden van 

buiten dreigt de oude cultuur verloren 

PROJECTENLIJST 2006 
International Tree Fund
Projecten Costa Rica
In Costa Rica is een heel klein deel van de bevolking inheems, ofwel ‘indi-

gena’. De indianen wonen in reservaten, en proberen een manier te vinden 

om te overleven in de moderne maatschappij, waar ze zich met moeite 

staande kunnen houden. Toegang tot voorzieningen als scholen is lastig, 

omdat ze ver weg wonen en niet voor vol worden aangezien. Er zijn veel 

sociale problemen in de gemeenschappen, maar de indigenas werken hard 

aan hun toekomst. Behoud van hun eigen manier van leven, hun cultuur en 

hun kennis over de natuur (waaronder de inheemse geneeskunde) is zeer 

belangrijk voor de eigen identiteit en het gevoel van eigenwaarde. Veel 

projecten gaan dan ook over het in stand houden van de natuurlijke leefom-

geving en waterbronnen, en over kennis van medicinale planten en cultuur. 

Het geld voor 

de projecten 

wordt door een 

ITF-vrijwilliger 

persoonlijk 

overhandigd. 

foto boven:

Boomkwekerij in 

Costa Rica
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te gaan. Sociale samenhang, de 

eigen taal, tradities en gewoonten 

verdwijnen. De Terraba willen een 

begin maken om taal, geschiedenis en 

cultuur vast te leggen door kennis van 

ouderen op te schrijven, een museum 

annex werkruimte op te zetten, work-

shops te organiseren en een uitwisse-

ling met buurvolkeren in Panama tot 

stand te brengen. 

Benodigd bedrag: 9.300 euro

2006-6 Behoud 
traditionele 
geneeskunst Conte 
Burica
De traditionele geneeskunst van de 

Ngobe-indianen in het dorp Conte 

Burica is een belangrijk onderdeel 

van hun cultuur. Om de kennis niet 

verloren te laten gaan, willen ze een 

groep mensen opleiden, zodat die de 

medicinale planten kennen en weten 

te gebruiken. Dit project loopt al enkele 

jaren.

Benodigd bedrag: 3.500 euro

2006-7 Dag van het 
water en de boer 
Unaproa
Unaproa wil graag een feestdag 

organiseren waar kleine boeren uit 

de omgeving hun producten kunnen 

verkopen en van elkaar kunnen leren. 

Op de dag wordt tevens informatie 

gegeven over verstandig watergebruik 

en milieu. Schoolkinderen helpen mee 

bij de organisatie. 

Benodigd bedrag: 5.400 euro

2006-8 Fokkerij en 
voederplaatsen voor 
bosdieren Unaproa
Typische bosdieren als de leguaan 

en de ‘boskip’, die altijd rondom 

de Río Grande leefden, zijn aan 

het verdwijnen. De uitbreiding van 

ananaskwekerijen gaat ten koste 

van het bos waarin ze leven. Andere 

bosdieren, bijvoorbeeld de aap, zorgen 

voor problemen omdat ze uit honger 

de maïsoogst vernielen. Door legua-

nenkwekerijen op te zetten en voeder-

plaatsen in het bos te maken hoopt de 

gemeenschap wat aan te doen aan de 

problemen. 

Benodigd bedrag: 2.100 euro

2006-11 Madre Verde
Op de berghellingen van het dorp 

Palmares de Alajuela, in de centrale 

vallei van Costa Rica, wordt veel koffie 

verbouwd. Omdat grote delen oerwoud 

daarvoor in het verleden zijn gekapt, 

willen de mensen van natuurbescher-

mingsorganisatie Madre Verde weer 

bos terugbrengen in het gebied. Ook 

stimuleren ze de lokale bevolking met 

educatieve projecten om bewuster 

om te gaan met hun omgeving. In de 

afgelopen jaren hebben ze stukken 

grond aangekocht die nu het reservaat 

Madre Verde vormen. Nog niet alle 

stukken grond in het reservaat zijn 

echter herbebost. Dat wil de organi-

satie samen met de lokale bevolking 

gaan doen. 

Benodigd bedrag: 9.900 euro

2006-9 Corridor 
Ecologico Carara
In het oerwoud van Carara, aan 

de pacifische kust van Costa Rica, 

komen de ecosystemen van Noord- en 

Zuid-Amerika samen. Al enkele jaren 

werken we samen met de natuurbe-

schermingsorganisatie Arbofilia aan 

de realisatie van een corridor. 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 en waardevol 

bosgebied. 

Elk bedrag is welkom.

2006-10 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, á 

€ 12,50 euro, bestellen met de bon op 

pagina 12 van deze nieuwsbrief.

Certificaat-

boompjes 

wachten om 

geplant te 

worden in de 

corridor.
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P R O J E C T E N  I N  G U A T E M A L A
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 hebben mensen de tijd om construc-

tief over de toekomst na te denken, en over het behoud en herstel van hun 

natuurlijke omgeving. Omgekeerd is armoede ook een van de oorzaken van 

ontbossing, wat weer leidt tot erosie, verlies van waterbronnen en landbouw-

grond, vervuiling van drinkwater enzovoort. En dat heeft nog meer armoede 

als gevolg.

Daarom steunt het ITF in Guatemala ook sociale en economische projecten. 

Maar voor het eerst zien we nu ook direct op milieugebied aanvragen 

binnenkomen, zoals herbebossings- en afvalprojecten! 

2006-12 Milieubewustzijn 
in Esquipulas
In de stad Esquipulas is de laatste 

jaren veel ontbost voor huizenbouw 

en landbouw. Er is nu veel erosie, 

en grondverzakkingen veroorzaken 

problemen in de regentijd. Mensen 

zijn zich niet bewust van de gevolgen 

van ontbossing. In een campagne met 

posters, petjes en T-shirts, bijeenkom-

sten en cursussen wil men zorg voor de 

omgeving promoten.  

Benodigd bedrag: 7500 euro

2006-13 Herbebossing in 
Esquipulas
Naast het stimuleren van meer milieu-

bewustzijn, wil men ook daadwerkelijk 

aan de gang met herbebossing in 

Esquipulas.  

Benodigd bedrag: 3000 euro

2006-14 Ondersteuning 
scholieren in Setaña. 
De inwoners van Setaña wachten, sinds 

ze zijn ontslagen zonder betaling van 

loon, al 9 jaar op de eigendomspa-

pieren van hun grond. Setaña ligt in 

de armste streek van het land, de koffie 

en kardemom die de dorpsbewoners 

verbouwen leveren amper genoeg op 

om van te leven. Door de kinderen te 

stimuleren naar school te gaan, onder 

meer met schooluniformen, school-

lunches en schrijfmateriaal, krijgen zij 

kans op een beter leven.

Benodigd bedrag: 9.300 euro

2006-15 Jongerenwerk in 
Alta Verapaz
Veel jongeren in de streek Alta Verapaz 

hebben weinig opleiding en weinig 

uitzicht op beter betaald werk. Dit leidt 

tot criminaliteit en verlies aan sociale 

waarden als solidariteit. Door groepen 

jongeren te vormen en hen samen te 

laten werken aan betere kansen, te 

zorgen voor opleidingsmogelijkheden 

en hen te helpen kleine bedrijven op te 

zetten wil men hier iets aan doen.  

Benodigd bedrag: 9.900 euro

2006-16 Alfabetisering 
volwassenen
Een cursus leren lezen en schrijven 

is nodig in de regio Chiquimula. Wie 

kan lezen en schrijven, kan informatie 

vinden, contracten begrijpen en beter 

deelnemen aan het sociale leven. 

In deze cursus leren 60 mannen en 

vrouwen lezen. 

Benodigd bedrag: 900 euro

Nieuwe dorpen 
Guatemala
De ‘nieuwe dorpen’ in Guatemala zijn 

de succesverhalen in het werk van de 

CGTG. Nadat landarbeiders werden 

ontslagen, vanwege onder meer de 

lage koffieprijs, is de CGTG gaan 

onderhandelen met de werkgevers. De 

landarbeiders hadden vaak nog recht 

op jaren achterstallig loon. De CGTG 

heeft het voor elkaar gekregen dat 

zij uitbetaald werden in land. Hier-

door zijn 5 nieuwe dorpen ontstaan, 

Kinderen in een van de Nieuwe Dorpen in Guatemala
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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. 7 procent van de 

projectkosten wordt gereserveerd 

voor organisatie- en reiskosten. 

De giften die het ITF ontvangt 

zonder vermelding van een 

projectnummer worden gebruikt 

om projecten waar net niet 

voldoende geld voor binnenkomt 

aan te vullen tot het gevraagde 

bedrag. U kunt natuurlijk ook 

gebruik maken van bijgevoegde 

acceptgiro.

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, 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.

✁

die vaak van de grond af moesten 

worden opgebouwd. Het eerste dorp 

werd bijna 10 jaar geleden gesticht, 

het meest recente in 2004. Er is in die 

tijd veel gebeurd, en we zien elk jaar 

vooruitgang.

2006-17 Studiefonds voor 
vrouwen
12 vrouwen uit de nieuwe dorpen 

willen graag doorleren na de basis-

school. De vrouwen komen uit arme 

families, waar geen geld is om door 

te studeren en vrouwen daarvoor al 

helemaal niet aan de beurt komen. 

Met dit fonds krijgen ze de kans zich te 

ontwikkelen. 

Benodigd bedrag: 10.700 euro

2006-18 Studiefonds voor 
jongeren
Zonder opleiding komen jongeren uit 

arme gezinnen in de nieuwe dorpen 

niet aan goed werk. Ze emigreren naar 

de stad, waar ze magere baantjes 

vinden of in de criminaliteit terecht-

Huizen bouwen 

in Las Illusiones, 

een van de 

nieuwe dorpen

komen, of worden dagloner op het 

land. Een vakopleiding tot metselaar, 

elektricien of bouwvakker of verdere 

studie vergroten hun kansen op werk. 

Benodigd bedrag: 10.400 euro

 2006-19 
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.


