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inhoud

De continuïteit van onze samenwerking in Costa Rica en Guatemala laat 

zien hoe de indianengemeenschappen zich over een langere periode 

hebben ontwikkeld. Al 20 jaar is het International Tree Fund betrokken bij 

vele dorpen en stammen. We hebben voor- en tegenspoed gekend, maar zijn 

er altijd weer in geslaagd de contacten in stand te houden en projecten te 

realiseren.

Dat geeft een bijzondere band. De mensen hebben vertrouwen in ons en 

durven hun vragen en zorgen steeds meer te delen. De relaties zijn eerlijk en 

openhartig. Als er problemen zijn in een project dat praten we daarover en 

zoeken oplossingen. 

De afgelopen drie jaar zijn er veel spanningen en problemen geweest in 

Guatemala. Dit leidde tot vertraging in de uitvoering van projecten. Trots 

kunnen we nu melden dat alle projecten uit deze jaren succesvol zijn afge-

rond! Wij, bestuur en vrijwilligers, ervaren dit als typisch ITF. We schrikken 

niet van problemen, werken aan een oplossing en realiseren die ook. 

De Corridor in Costa Rica heeft een volgende fase in haar ontwikkeling 

bereikt en ook de indianengemeenschappen in Costa Rica waarmee wij 

samenwerken boeken voortgang in hun bestaan en ontwikkeling. Dat alles 

bereiken we alleen met uw mentale en financiële steun. Hartelijk dank 

daarvoor!

Leen Verbeek, Voorzitter ITF
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Website 
Volg het ITF ook via www.itf.nl. Hier 

vindt u reisverslagen, foto’s van de 

projecten en uitgebreide informatie 

over het ITF. Ook kunt u via de website 

e-cards versturen en boomcertificaten 

bestellen. Vragen kunt u stellen via 

info@itf.nl.

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 – vaak indianengemeenschappen – die in en 

om die bossen wonen. In Nederland worden de activiteiten van het ITF uitge-

voerd door vrijwillige medewerkers, onder wie deskundigen op het gebied 

van tropische bosbouw, internationale samenwerking en projectbegeleiding. 

Hoe werkt het iTf? 

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, en 

dat ze goed worden uitgevoerd. 

Het ITF financiert projecten die 

voor andere goede doelen vaak niet 

aantrekkelijk zijn. Omdat ze bijvoor-

beeld zo klein zijn dat de overhead-

kosten die een groter fonds heeft niet 

in verhouding staan tot de omvang 

van het project. Of omdat de lokale 

gemeenschappen niet in staat zijn te 

voldoen aan de eisen van financiële 

verslaglegging. Soms helpt het ITF 

hen daarbij, en is zo een intermediair 

tussen de lokale gemeenschappen en 

de grotere fondsen.

De ingediende projecten komen 

terecht op een lijst die wordt rondge-

stuurd aan de contacten van het ITF, 

onder wie veel particulieren. De donoren 

kunnen kiezen welk project ze willen 

Met de boot op 

projectbezoek in het 

Costaricaanse Talamanca-

gebergte.

ondersteunen. Ook gaan er aparte 

aanvragen naar grotere organisaties.

Eén à twee keer per jaar reizen een 

paar medewerkers af naar Midden-

Amerika, om lopende projecten te 

bezoeken, en nieuwe aanvragen 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. 

Particulieren krijgen verslag van de 

resultaten in deze nieuwsbrief; grotere 

donoren ontvangen aparte projectver-

slagen. De uitgebreide reisverslagen 

van ITF-leden kunt u vinden op onze 

website www.itf.nl.
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Inkomsten

In 2009 hebben opnieuw veel particu-

lieren en organisaties onze projecten 

ondersteund. We hebben daarmee 

bijna alle projecten uit de onze vorige 

nieuwsbrief kunnen financieren. Onder 

de organisaties die onze projecten 

steunen zijn professionele NGO’s zoals 

IUNC, maar ook kerkgenootschappen, 

scholen en ondernemers. Er is ruim 

119.000 euro besteed aan projecten. 

Uitgaven

In 2009 waren de overheadkosten 

5 procent. Aan organisatiekosten 

besteedden we 2,15 procent voor de 

website, de nieuwsbrief, briefpapier 

en porto. De reiskosten bedroegen 2,85 

procent. We proberen onze overhead-

kosten zo laag mogelijk te houden. 

95 procent van de donaties komt dus 

financieel overzicht 2009 rechtstreeks ten goede aan de mensen 

in Latijns-Amerika. 

Het overgrote deel van de projecten 

is uitgevoerd in Costa Rica. We konden 

ruim 50.000 euro overdragen aan 

het CEC om verder te bouwen aan 

het herstel van het regenwoud. Dit is 

overigens een stuk minder dan vorig 

jaar, toen we een zeer groot bedrag 

ontvingen van Delta Lloyd. Een deel 

van de inkomsten van hun groene 

autoverzekeringen komt ten goede 

aan het herstellen van de ecologische 

corridor. Helaas is door de economi-

sche crisis ook de verkoop van groene 

producten teruggelopen. Desondanks 

steunde Delta Lloyd het ITF met een 

bedrag van bijna 38.000 euro.

In Guatamala is de situatie zeer 

precair, zoals u verderop ook zult lezen. 

Er zijn minder projecten ingediend 

en dus ook toegekend. Onze mentale 

steun is daar op dit moment misschien 

wel belangrijker dan de financiële.

UITGAveN €
Organisatiekosten   2.535,95  (2,15%)

Reiskosten  3.386,69 (2,85%)

Projecten   113.314,40 (95%) 

Bossennoodfonds Naja Jyoti Samaj  2.716,42

Guatemala Diverse projecten  13.523,29

Costa Rica CEC  54.892,67  

  Diverse projecten  42.182,02  

Totaal  €  119.237,04

INkomsTeN €
Particulieren   

Boomcertificaten  2.866,00

Algemeen  3.717,48

Projecten 2009  1.840,00

organisaties    

IUCN  2.980,00  

CNV International 10.678,00

Hagediensten 583,96

Rabobank Didam 8.500,00

Velopa 5.000,00

JMJ Den Bosch 75.000,00
Basisschool de 
Akker

1.400,00

Delta Lloyd  37.800,00  

Totaal  € 150.365,44

ITF-voorzitter Leen verbeek telt geld 

uit voor een project van de Terraba-

indianen in Costa Rica
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resultaten 2009

resultaten Costa rica
Het is prachtig om te zien hoe een indianengemeenschap tot bloei kan 

komen en zelfvertrouwen krijgt door de realisatie van kleine projecten.  

onzekere gemeenschappen worden organisatorisch sterker en zijn steeds 

beter in staat hun eigen problemen aan te pakken en op te lossen. 

Finca Wouter 

In Conte Burica hebben de Guayami-

indianen hard gewerkt aan de 

herbebossing van het gebied Finca 

Wouter. Er is een goed functionerende 

boomkwekerij opgezet en de herbebos-

sing vordert gestaag. De betrokken 

medewerkers hebben ons, na een 

lange tocht door het oerwoud, trots de 

resultaten laten zien.

souvenirs van planten

In Bajo Chirripo wonen de Cabecar-

indianen. Zij hebben het niet makkelijk 

en de mensen zijn erg verlegen ten 

opzichte van buitenstaanders. Een 

groep vrouwen heeft een project 

opgezet waarbij ze samen planten 

kweken. Daarvan maken ze popjes 

en dieren, die langs de weg worden 

verkocht aan toeristen. Dit was geen 

makkelijk project, maar ze zijn erg trots 

dat ze het toch hebben uitgevoerd.

kale plekken bebost

In El Progresso heeft een groep 

Guayami gewerkt aan herbebossing 

van oerwoud dat kaalgeslagen was, 

soms door erosie, soms door kap. 

Dit project is goed verlopen en de 

verwachting is dat de kale plekken 

in een paar jaar weer een gezonde 

bosaanplant laten zien.

Drinkwater 

De Ngöbe hebben voortvarend het 

brongebied van drinkwater flink uitge-

breid, door aanplant van bomen in de 

wijde omgeving van deze bronnen. 

Al na een jaar neemt de hoeveelheid 

water zichtbaar toe en blijft het ook in 

de droge tijd stromen.

school in casa conica

In Coroma (Talamancagebergte) 

hebben de Bribri initiatief genomen 

om een middelbare school te bouwen. 

Het ITF stelt geld voor bouwmateriaal 

Vrouwen verkopen souvenirs gemaakt uit zelfgekweekte planten.

Una Proa 

organiseerde 

een grote 

milieumanifestatie.
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beschikbaar. Elk jaar wordt een stukje 

gedaan. Er is een casa conica gerea-

liseerd als grote gemeenschapsruimte. 

Ruim 60 jongeren kunnen nu het hele 

jaar door naar school en worden in het 

natte seizoen niet door de wilde rivier 

Coen tegengehouden.

Een grote 

gemeenschapsruimte in 

Coroma doet ook dienst 

als school.

Bananenplantage 

De vrouwengroep Di’bata van de 

Bribri heeft een eenvoudige coöperatie 

opgericht. De vrouwen werken om de 

beurt op elkanders land en hebben zo 

een aantal kleine bananenplantages 

gerealiseerd. Eerder hebben ze dit 

ook met kippenfokkerijen voor elkaar 

gekregen. Het resultaat is dat ze econo-

misch zelfstandig aan het worden zijn 

en er geld in omloop komt.

milieumanifestatie van Una Proa 

Una Proa is al vele jaren een vaste 

partner van het ITF. Samen met 

kinderen van de lagere scholen is een 

reeks van milieuprojecten uitgevoerd. 

Daarnaast hebben de kinderen samen 

met de volwassenen een grote milieu-

manifestatie voor de hele gemeen-

schap georganiseerd waardoor men 

met elkaar in gesprek is geraakt over 

de kwaliteit van de leefomgeving en 

hoe die kan worden verbeterd.

Carara ecologische Corridor
Joris, koos en Judith zijn in oktober 2009 op bezoek 

geweest bij het CeC-project van Arbofilia in Costa 

Rica, waar op de grens van Noord- en Zuid-Amerika 

waardevolle natuurgebieden met elkaar worden 

verbonden tot een ecologische corridor. Daar waren ze 

getuige van uitstekende resultaten en genoten van de 

goede sfeer.

Giovanni 

Sanchez, die 

La Potenciana 

onderhoudt, met 

een boompje van 

1 jaar oud.

De bijdrage van Delta Lloyd heeft 

Arbofilia de gelegenheid gegeven de 

organisatie van het veldwerk verder 

te professionaliseren en Miguel Soto 

Cruz in zijn dagelijkse coördinerende 

rol op het project te ontlasten. De 

administratie was piekfijn in orde en 

een nieuw lid van Arbofilia, Javier, 

had enorm veel werk gestoken in het 

uitzoeken van de eigendomspapieren 

van de grond, de aankoop van nieuwe 

stukken land en het digitaal maken 

van kaarten. 
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Cinco Pasos

Ook ‘buiten’ in de Corridor was heel 

veel werk verzet. Ruim 25.000 boom-

pjes werden geplant op 32 hectare, 

waarmee de boerderij Cinco Pasos, 

halverwege de corridor, nu vrijwel 

geheel is herplant. Het werk hier 

is echter nog niet klaar, want de 

boompjes zullen nog enkele jaren 

moeten worden onderhouden om op 

eigen kracht de concurrentie met het 

‘onkruid’ aan te kunnen. 

Om die reden is een huisje gebouwd 

op Cinco Pasos (ofwel Cascarillo), zodat 

de werkers daar kunnen slapen – de 

finca ligt enkele uren te paard vanaf 

het dorpje El Sur. In de regentijd, als 

het werk moet gebeuren, is de weg 

één glibberige modderpoel. Het is de 

favoriete plek van coördinator Wade. 

Het uitzicht vanaf Cascarillo is adem-

benemend en Wade heeft Judith alle 

hoeken van de finca laten zien. De 

boompjes staan er echt! En we hebben 

weer iets meer begrip voor de zware 

werkomstandigheden (steil!).

Beekdalen en hellingen

Aan de oostkant van de corridor zijn 

twee nieuwe finca’s aangekocht, van 

in totaal zo’n 50 hectare. Het gaat 

om beboste beekdalen, ijzig steile 

hellingen en grote aardverschui-

vingen. Herplant en bosbescherming 

zijn hier van groot belang om nieuwe 

aardverschuivingen te voorkomen en 

de waterkwaliteit te beschermen. Met 

de aankoop van deze finca’s zijn we nu 

actief in een derde groot watervangge-

bied op de flanken van de Turrubares. 

Het bos is hier anders van samenstel-

ling dan op de andere hellingen.

Certificaatbomen

De eerdere aanplant op La Potenciana 

ziet er geweldig uit. Het bos groeit! 

Helaas hadden we geen tijd om 

finca Lalo te bekijken, maar volgens 

Giovanni Sanchez, die het groeiende 

bos daar onderhoudt, ziet de finca er 

piekfijn uit. 

Wel hebben we de certificaatbomen 

geïnspecteerd. Het certificaatbo-

menbos is uitgebreid met opnieuw 

een grote diversiteit aan inheemse en 

bedreigde boomsoorten. Ook dit was 

goed onderhouden. Er staan meer 

dan genoeg boompjes, maar volgens 

Giovanni is dit wel nodig omdat er 

nog veel de komende jaren zullen 

wegvallen.

ITF-branche en boze buurman

We hebben een officiële ITF-branche 

in Costa Rica geregistreerd om samen 

met Arbofilia een organisatie op te 

kunnen richten die het grondeigendom 

in de corridor gaat beheren. Op die 

manier wordt de toekomst van de 

groeiende corridor zo goed mogelijk 

verankerd in het Costaricaanse 

kadaster en zijn alle betrokken partijen 

er zeker van dat de corridor altijd een 

corridor blijft.

De corridor is nu zo’n 325 hectare 

groot en bestaat uit 18 finca’s. Daar 

kunnen we een heleboel over vertellen, 

maar deze nieuwsbrief moet niet te 

dik worden. Als u meer wilt weten over 

het spectaculaire nevelwoud van El 

Caite, de boze buurman van Porras, de 

ingewikkelde procedure van land-

aankoop, de ideeën over onderzoek 

of de boompjes die klaarstaan om op 

Hermanos de Luís te worden geplant, 

lees dan ons reisverslag! U vindt het op 

de website www.itf.nl.

Het nieuwe 

huisje op 

Cascarillo

Coördinator Wade wijst net 

aangekocht land aan.
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resultaten Guatemala
Het gaat nog steeds slecht in Guatemala. De overheid slaagt er niet in het 

geweld te keren en de berichten worden almaar somberder. Dit maakt 

mensen prikkelbaar en bang en dat heeft ook effect op de uitvoering van 

onze projecten. onze partner, vakbond CGTG, doet zijn uiterste best om hier 

goed mee om te gaan. Het dagelijks bestuur reist continu de afdelingen 

langs om met de bevolking te praten en de moed er in te houden. Waar 

conflicten zijn wordt zo goed en zo kwaad als dat gaat bemiddeld. Het kost 

meer moeite, maar we zijn er toch in geslaagd de projecten uit 2006, 2007 en 

2008 tot een goed einde te brengen. De projecten van de projectenlijst 2009 

zullen allemaal in 2010 in uitvoering worden genomen.

microkrediet voor koffieboeren

In Chilley heeft een groep kleine koffie-

boeren een roterend economisch fonds 

opgezet met steun van de CGTG en het 

ITF. Het is in feite een klein bankje. Aan 

het begin van het seizoen lenen de 

boeren geld uit het fonds. Na de oogst 

moeten ze dat weer terugbetalen, zodat 

ze er aan de start van het volgende 

seizoen weer geld uit kunnen lenen. 

Het heeft de boeren moeite gekost 

het systeem te vertrouwen, maar ze 

zijn nu dan toch echt mee begonnen. 

Het project is gefinancierd door de 

Rabobank in Didam. Tijdens ons 

bezoek werd duidelijk dat de gemeen-

schap een sterke ontwikkeling heeft 

doorgemaakt. Het zelfvertrouwen is 

flink toegenomen en er is geloof in 

en ambitie voor de toekomst. Onze 

projecten hebben hier duidelijk aan 

bijgedragen. Eerder kon het ITF al 

helpen door vrouwen middelen van 

bestaan te geven en kinderen naar 

school te laten gaan.

straatverkopers lezen en schrijven

Een groep volwassen straatverko-

pers heeft lees- en schrijfles gehad. 

Volwassenen die dat hebben 

geleerd kunnen beter hun handel 

drijven en deelnemen aan de 

maatschappij. Er zijn twee van deze 

projecten gerealiseerd, waar in 

totaal 60 mannen en vrouwen aan 

hebben deelgenomen. De deelne-

mers geven aan dat zij door het 

volgen van de cursussen ook weer 

hun gevoel van eigenwaarde weer 

terugkrijgen, zodat zij zelfbewuster 

in het leven staan. 

Naar school

In Aldea Setana, een kleine gemeen-

schap van 94 families, mocht een grote 

groep kinderen niet naar de lagere 

school, omdat ze geen schooluniform 

hadden en geen schriften en pennen. 

Uit een klein fonds hebben ze die nu 

gekregen. Deze kinderen kunnen weer 

een jaar naar school.

samen sterk

Een groep jongeren in Coban dreigde 

te vervallen in straatcriminaliteit. Ze 

hebben zelf de handen ineengeslagen 

om elkaar daarvoor te behoeden. 

Samen zijn ze activiteiten gaan 

ondernemen om zo te leren positief 

in het leven te gaan staan. Er is een 

boshelling met boompjes beplant, er 

zijn computercursussen gevolgd en ze 

hebben veel met elkaar gepraat. Het 

is nu een hechte groep die elkaar door 

moeilijke tijden heen helpt.

Ambulance

De CGTG (de vakbondsorganisatie 

waarmee het ITF mee samenwerkt 

in Guatemala) heeft een medische 

afdeling. Die is er op gericht medische 

zorg ook bij mensen te krijgen voor wie 

die langs de normale weg niet toegan-

kelijk is. Dokters kunnen het afgelegen 

platteland vaak niet bereiken door de 

zeer slechte wegen. Er is een jeep-

ambulance aangeschaft zodat de 

artsen nu wel deze op plaatsen kunnen 

komen en er eventueel patiënten 

kunnen worden geëvacueerd. 

De ambulance rijdt door heel Guate-

mala. De artsen geven naast medische 

zorg ook voorlichting over ongeval-

lenpreventie, hygiëne en beheer van 

drinkwatervoorzieningen. 

Koffieboeren 

in Chilley 

kunnen aan de 

slag dankzij 

microkredieten.

Jongeren in Coban planten boompjes 

en volgen computer cursussen.
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De Watertijger

De reis naar de indianen in Costa 

Rica werd deze keer gemaakt door 

Leen Verbeek en zijn broer. Buurman 

van deze broer is Anton van der Kolk, 

en deze schrijver van kinderboeken 

bleek een speciaal plekje in zijn hart 

te hebben voor de indianen van 

Costa Rica. Hij heeft daar al meerdere 

boeken over geschreven, recent 

nog één over de Bribri-indianen: De 

Watertijger. Voor dit boek had hij 

gebruik gemaakt van een hele oude 

ITF-uitgave. Wat is de wereld klein! 

Het leek ons leuk om iets met dat 

boek te doen en daarom namen we 

contact op met uitgeverij Zwijsen. De 

Watertijger was uitgegeven in een 

serie van Leesleeuw voor kinderen van 

groep 7-8 en alleen via een abonne-

ment verkrijgbaar. Zwijsen heeft ons 250 

van de overgebleven boekjes cadeau 

gedaan. Daar zijn we erg blij mee! 

De Watertijger geeft een mooi inkijkje 

in het leven van de Bribri-indianen in 

de reservaten in Costa Rica door de 

ogen van een kind. Heeft u een goed 

idee om iets voor de indianen te doen, 

bijvoorbeeld het organiseren van een 

sponsorloop op de basisschool van 

uw (klein-) kinderen, dan sturen we u 

graag één of meer exemplaren toe!

een boompje voor de toekomst

Inmiddels rijden al twee taxibedrijven 

‘klimaatneutraal’ door boompjes te 

bestellen bij het ITF. Wij zorgen ervoor 

dat die boompjes niet alleen CO
2
 

vastleggen, maar ook drinkwater 

vasthouden en een leefgebied voor de 

dieren vormen. 

Heeft u er al eens over gedacht 

om uw CO
2 
-uitstoot te compenseren 

door het planten van bos? Zelfs als u 

al groene stroom heeft, produceert u 

nog steeds uitstoot met bijvoorbeeld 

uw auto en het gasfornuis. Bij het ITF 

kunt u voor € 12,50 een certificaatboom 

bestellen, die voldoende CO
2
 vastlegt 

om 5.000 van uw gereden autokilome-

ters te compenseren. Op het certificaat 

kunnen wij vermelden dat de boom 

geplant is voor compensatie. 

Natuurlijk kunt u ook gewoon 

certifi caat bomen blijven bestellen voor 

gelief den, babies, huwelijken, jubilea, 

verhuizingen, kerstpakketten enzo-

voort. En… ook deze bomen leggen CO
2
 

vast! Zie voor het bestellen de website 

of het bestelformulier op de achterzijde 

van deze nieuwsbrief.

Nieuws

Certificaatbomen van het ITF leggen CO2 vast.
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Het bossennoodfonds

Duurzaam bosbeheer en cultuur-

behoud in India

Bastar, in Centraal India, is een rijk 

bebost gebied met een van de meest 

diverse inheemse culturen in Azië. Deze 

streek staat echter bloot aan toene-

mende exploitatie van de natuurlijke 

rijkdommen die in het gebied voor-

radig zijn: hout, ertsen, etc. Het BNF 

steunt via de organisatie LEAF (Legal 

Environmental Advisory Forum) een 

lokaal project dat er op gericht is een 

lokale inheemse gemeenschap te 

helpen bij het vastleggen en versterken 

van een ‘duurzaam’ model van land- 

en bosbeheer – verankerd in hun eigen 

Het Bossen Nood Fonds (BNF), een initiatief van ITF in samenwerking met Both 

eNDs, verleent op een snelle manier financiële steun aan lokale organisaties 

en individuen die opkomen voor bosbescherming en het welzijn van bewo-

ners in en rond het bos, vaak mensen die in de knel zitten – bijvoorbeeld door 

oprukkende mijnbouw, houtkap of palmolieplantages. Aanvragen bereiken 

ons via goed bekende persoonlijke contacten. In de afgelopen jaren zijn door 

het door het ITF beheerde BNF tientallen initiatieven ondersteund. Het gaat 

altijd om relatief kleine bedragen, variërend van 300 tot 3000 euro. Tijdige 

en strategisch ingezette ondersteuning voor dergelijke gedreven groepen 

die met veel lef en creativiteit hun werk doen kan veel teweeg brengen. In 

diverse landen, van siberië tot Paraguay, van India tot Indonesië, is op een 

flexibele manier hulp geboden, met veelal goed resultaat.

traditionele levensstijl, met aandacht 

voor de lokale flora en fauna, eigen 

gebruiken, liederen en rituelen. 

Bijdrage BNF: 2200 euro.

strijd tegen de mega-Polavoramdam 

Eveneens in Centraal India heeft de 

deelstaat Andra Pradesh een mega-

stuwdam, de Polavoramdam, gepland, 

die naar schatting 250.000 inheemse 

plattelandbewoners van hun huis en 

haard dreigt te verjagen en waarde-

volle landbouwgrond, bossen, hele 

dorpen en belangrijke natuurgebieden 

onder water zal zetten. Het BNF heeft 

het afgelopen jaar steun verleend 

aan de tot dusver zeer succesvolle 

campagne en rechtszaken die zijn 

aangespannen tegen deze dam bij 

de Indiase Hoge Raad (Supreme 

Court). In de ITF Nieuwsbrief van 2008 

hebben we reeds uitvoeriger aan deze 

campagne aandacht besteed.

Bijdrage BNF: 1500 euro

Het ITF ontvangt een groot deel van 

haar donaties van organisaties, maar 

ook een groot aantal particulieren 

steunt ons. Wij willen al onze donoren 

hartelijk danken voor hun steun en het 

vertrouwen in de werkwijze van het 

ITF.

De meeste donoren geven geld 

voor een specifiek project dat ze 

aanspreekt. Wij vinden dat heel 

belangrijk en zijn heel blij met deze 

betrokkenheid. Regelmatig vertellen 

mensen uit Midden-Amerika ons dat 

zij deze morele steun nog belangrijker 

vinden dan de financiële. 

Naast organisaties en particulieren, 

steunen ook kerken, scholen en 

ondernemers ons. In 2009 waren dat 

o.a. Oecumenische Hagediensten 

Onze donoren in Driebergen en basisschool De 

Akker uit Nijmegen. Ook zijn er twee 

taxibedrijven, Mobility Business en 

Interall, die klimaatneutraal rijden (zie 

verderop in deze nieuwsbrief).

In 2009 ontving het ITF verder dona-

ties van:

De zusters van de sociëteit van Jezus 

maria Jozef in Den Bosch. Zij steunen 

het ITF al vele jaren en daar zijn wij 

hen zeer dankbaar voor. Ook in 2009 

mochten wij een zeer mooie bijdrage 

ontvangen.

Natuurbeschermingsorganisatie 

IUCN (www.iucn.nl) helpt het ITF al 

lange tijd door medefinanciering van 

het Bossennoodfonds en bijdragen aan 

de Corridor Ecological Carare.

De vakbond CNv (www.cnv.nl) en 

CLAT-Nederland (www.clat.nl), de 

organisatie die vakbonden ondersteunt 

in Latijns-Amerika, zijn belangrijke 

partners in de strijd voor mensen-

rechten in Guatemala. Zij ondersteunen 

de CGTG al verschillende jaren.

De verzekeraar Delta Lloyd (www.

deltalloyd.nl) plant voor zijn duurzame 

autoverzekering bomen in de Corridor 

Ecological Carare.

Het bedrijf velopa (www.velopa.

nl) maakt producten voor buiten, 

zoals straatmeubilair. Veel van deze 

producten zijn van hout. Om hun 

betrokkenheid bij het milieu te tonen, 

bieden zij hun klanten FSC-hout en 

steunen het ITF.

De lokale Rabobank in Didam 

heeft het ITF in 2009 gesteund met een 

project waarbij microkrediet werd 

versterkt aan boeren in Chilley in 

Guatemala.

9
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Projectenlijst ITF 2010

Costa rica
2010-10 souvenirs
In de Ngöbe-gemeenschap Progrese 

Conte Burica, in het zuiden van Costa 

Rica, komen steeds meer toeristen. 

Hierdoor is er een markt ontstaan voor 

traditionele producten en gebruiks-

voorwerpen als souvenir. De lokale 

vrouwengemeenschap heeft het initia-

tief genomen om van oudere vrouwen 

te leren deze te maken. Dat kan in een 

cursus van 10 maanden, waarvoor 

gereisd moet worden en materialen 

gekocht. Er is 3100 euro nodig.

2010-11 Herbebossing en 
klimaatverandering
Ook in het gebied rondom Conte Burica 

lijkt het klimaat te veranderen. De 

regen is heftiger en de droogtes duren 

langer. Daardoor is het van belang om 

grotere stukken land te herbebossen, 

zodat de waterbergingcapaciteit van 

het gebied toeneemt. Behalve herbe-

bossing wil de Ngöbe-gemeenschap 

ideeën en ervaringen over het 

veranderende klimaat uitwisselen met 

andere Ngöbe-groepen in Panama. Er 

zijn plannen om een video te maken 

van het project in de eigen taal, en 

wordt een lesprogramma ontwikkeld 

over klimaatverandering. In totaal is 

4300 euro nodig.

2010-12 Tilapia kwekerij
In de gemeenschap Mojoncito de 

Talamanca, onderdeel van de Bribri, 

is inmiddels ontdekt dat relatief 

eenvoudig zelf vis gekweekt kan 

worden voor eigen gebruik en om in de 

buurt te kunnen verkopen. De Asoca-

cion Sibödi Mojioncito wil een kleine 

kwekerij opzetten. Voor materiaal is 

4300 euro nodig.

2010-13 Bakbananen en 
knolgewassen 
In Coroma heeft een groep uit de 

Bribri-gemeenschap zich verenigd 

om voedsel te produceren voor eigen 

gebruik en om wat te kunnen verkopen 

om de markt. Met dit geld kunnen de 

kinderen naar school. De Asociacion 

Shkválarpa (‘boer’ in het Bribri) wil 

bakbanaan, gewone banaan en 

knolgewassen telen, en bovendien 

kippen en varkens gaan fokken. Voor 

pootmateriaal en loon voor arbeiders 

om het land zaaiklaar te maken is 3900 

euro nodig

2010-14 Bananenplantage in 
Bajo Coen
In Bajo Coen heeft de gemeen-

schap net als in Coroma het initiatief 

genomen Platano (bakbanaan) te 

produceren. Hiertoe moeten stekjes 

worden aangeschaft en uitgeplant. Een 

hele operatie, waarvoor ook landwer-

kers met vakkennis moeten worden 

ingehuurd. Voor de aanschaf van 

pootgoed (6500 stekken) en het betalen 

van de extra arbeid om 10 hectare in te 

planten is 3000 euro nodig.

2010-15 Dorpshuis
De bewoners van Bajo Coen willen een 

gemeenschappelijke ruimte bouwen 

waar de gemeenschap elkaar kan 

ontmoeten. Om de indiaanse cultuur 

levend te houden zijn is het belangrijk 

dat men vaak samenkomt. Voor het 

bouwen van een grote ruimte die als 

dorpshuis kan dienen is een bedrag 

nodig van 3200 euro, waarmee 

balken, planken, spijkers, etc aange-

schaft kunnen worden.

2010-16 Herbebossing las 
Peñitas
In Conte Burica is de Asociacion Irigui 

de las Peñitas bezig met een groot 

herbebossingsprogramma. De oevers 

van de rivier en kleine aftakkingen 

en brongebieden van rivieren worden 

opnieuw bebost. Hiertoe worden 

relatief grote boomkwekerijen opgezet 

waar men zelf verzamelde zaden zaait 

en opkweekt. Kleine boompjes worden 

vervolgens 

uitgeplant. Deze moeten in de 

eerste periode wel goed worden 

onderhouden (‘onkruid wieden met 

machete’). Voor materiaal in de boom-

kwekerij en geld om de boompjes na 

het uitplanten te onderhouden is 4300 

euro nodig.

2010-17 Naaimachine, kleren en 
tassen
De gemeenschap van Las Peñitas wil 

op professionelere manier haar tradi-

tionele kleren en tassen maken, om 

deze te kunnen verkopen. Ze maken 

Onkruid 

wieden met 

machetes om 

de net geplante 

boompjes te 

onderhouden.
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Guatemala

de kleding en accessoires grotendeels 

van planten die lokaal voorkomen. 

Grootschaliger productie vereist 

extra aanplant. Voor het planten en 

opkweken van de juiste planten en het 

kopen van een goede naaimachine is 

2600 euro nodig.

2010-18 Natuurbescherming en 
herbebossing
Binnen de Asociacion Cultural Ngöbe 

in Piedras Blancas hebben vijf india-

nengemeenschappen uit nabijgelegen 

dorpen zich verenigd, in totaal onge-

veer 5000 mensen. Door ontbossing en 

naar men denkt ook in toenemende 

mate door klimaatverandering gaat 

de kwaliteit van de natuurlijke leef-

omgeving sterk achteruit. Nu zet de 

Asociacion een programma op rond 

natuur- en milieueducatie, recyclin-

ginitiatieven, duurzaam gebruik 

van natuurlijke hulpbronnen en het 

daadwerkelijk herbebossen van rivier- 

en beekoevers. In totaal is 10.000 dollar 

nodig. Aan het ITF word een bijdrage 

gevraagd van 6500 euro.

2010-19 Duurzame landbouw en 
twee winkels 
Met hulp van het ITF is de Terraba-

gemeenschap van Buenos Aires 

(Puntarenas) jaren geleden begonnen 

met het organiseren en verduurzamen 

van haar gemeenschappelijke boer-

derij. Dat gaat heel goed. Opnieuw 

vraagt ze onze hulp om de organische 

productie verder uit te breiden, zodat 

ze geheel zelfvoorzienend kan worden. 

Daarnaast willen de Terraba starten 

met een viskwekerij en het realiseren 

van twee opslag- en verkooppunten 

voor wat ze aan groente, fruit en vlees 

produceren: een op de eigen boerderij 

en één in het dorp verderop. Zelf zullen 

ze zo’n 4000 dollar investeren. Aan het 

ITF wordt een bijdrage gevraagd van 

4600 euro.

2010-20 medicinale plantentuin
De stichting Madre Verde zet zich in 

voor een duurzame wereld. Ze doet 

dat met concrete herbebossingpro-

jecten, maar ook door voorlichting en 

educatie. Met name voor dat laatste 

wil ze een medicinale plantentuin 

realiseren, waarbij op bordjes bij de 

planten alle informatie is te vinden 

over het gebruik van de plant. Hieraan 

gekoppeld wordt een lespakket ontwik-

keld voor scholen, waar leerlingen 

in ‘clubes ecologicos’ (ecologische 

‘workshops’), over natuurbescherming 

en duurzame ontwikkeling worden 

onderwezen. De gevraagde bijdrage 

aan het ITF is 3450 euro.

Voor bevolkingsgroepen in de sociale 

onderste laag in Guatemala is onder-

wijs en scholing van groot belang om 

hun kansen in de maatschappij te 

vergroten. Veel projecten van de 

vakbond CGTG, waarmee het ITF al 

lange tijd samenwerkt, zijn er daarom 

op gericht om de positie van de 

allerarmsten en onderdrukten te 

verbeteren, door educatie, organisatie-

ondersteuning en andere zaken.

Het laatste crisisjaar heeft ook in 

Guatemala veel gevolgen gehad en 

nog steeds. Juist de zwakkeren in de 

samenleving hebben het nu nog moei-

lijker. Zo zijn de marktkoopmannen en 

-vrouwen er op dit moment zo slecht 

aan toe dat ze niet meer in staat zijn 

om voldoende geld te verdienen om 

hun kinderen te voeden of schoolgeld 

te betalen. De CGTG is in verschillende 

steden een programma gestart om 

marktkooplui te helpen. Ze vraagt 

het ITF om ondersteuning van dit 

programma in vier steden, waardoor 

ongeveer 320 kinderen weer naar 

school kunnen. 

Binnen hetzelfde programma 

worden de ouders met voorlichting en 

workshops geholpen met het verbe-

teren van het imago van hun beroeps-

groep door hygiënemaatregelen te 

nemen en hun organisatie verder te 

professionaliseren. Dit programma 

draagt niet alleen op korte termijn bij 

aan het oplossen van een probleem, 

maar zal de kansen voor de markt-

kooplui ook op langere termijn 

verbeteren. 

De programma’s in de verschillende 

steden waar het ITF het CGTG onder-

steunt staan hieronder. U kunt via het 

projectnummer de kinderen in een 

specifieke stad helpen.

educatie voor ‘kinderen van de markt’

2010-21 verkopers Plaza Publica 

markt in santiago Jocotan, Chiqui-

mula.

2010-22 verkopers markt el Carmen 

Frontera, malacatán san marco.

2010-23 verkopers markt Peronia.

2010-24 verkopers Centro Civico-

markt in Guatemala stad.



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

12

Donaties

U kunt projecten steunen door het 

overmaken van uw bijdrage op:

Giro 646171 

ten name van 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 

over specifieke giften of projecten 

kunt u altijd contact opnemen met 

het secretariaat op info@itf.nl.

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

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

Het totaalbedrag zal op rekeningnummer 646171 ten name van ITF te Vleuten 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.

✁

Algemene projecten
2008-15 Boomcertificaten 
Het ITF verkoopt boomcertificaten; voor 

elk certificaat wordt een boom geplant 

in de corridor bij Carara in Costa Rica. 

Op deze manier worden de bomen in 

de corridor internationaal eigendom 

en daardoor zijn ze beter beschermd. 

U kunt de boomcertificaten bestellen 

via www.itf.nl, bij het secretariaat of 

met de bon hieronder. 12,50 euro per 

certificaat.

2008-16  Bossennoodfonds
Het Bossennoodfonds is een samenwer-

king van het ITF en Both ENDS (Envi-

ronment en Development Service). Het 

fonds is bedoeld om wereldwijd snel, 

relatief kleine bedragen te kunnen 

geven aan lokale bevolkingsgroepen 

die te maken krijgen met een acute 

bedreiging van hun omgeving. elk 

bedrag is welkom

website iTf
Wilt u meer weten over het ITF en de projecten die we steunen? Op de website 

www.itf.nl vindt u uitgebreide informatie over de doelstellingen van onze 

organisatie, over de vrijwilligers, de projecten en resultaten. Ook de verslagen 

van onze jaarlijkse reizen naar Midden-Amerika zijn op de site te vinden. Daar-

naast kunt u de film bekijken over de Carara Ecologische Corridor en gratis een 

prachtige screensaver downloaden met foto’s uit Costa Rica van onze vrijwilliger 

Joris Voeten. De website van het ITF is klimaatneutraal, zie  

www.protagonist.nl/content/co2.


