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Vrienden en vriendinnen van 
het International Tree Fund 
 
Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief. Zoals wij eerder 
hebben aangekondigd gaan we digitaal. We willen u 
echter geen ongewenste email sturen. Wilt u de 
nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen? Stuurt u 
dan een email naar info@itf.nl. Zo besparen we niet 
alleen kosten, maar ook het milieu. Als u de 
nieuwsbrief via sociale media ontvangt, wilt u ‘m dan 
verspreiden binnen uw netwerk? Zo bereiken we  weer 
nieuwe geïnteresseerden. 
 
De contacten in Costa Rica en Guatemala zijn stevig. 
We hebben ervaren dat we met elkaar de recessie 
kunnen dragen. Dit is vooral gelukt doordat u ons bent 
blijven steunen. De projectenlijsten zijn niet meer zo 
lang als dat in het verleden wel eens het geval was, 
maar we realiseren nog steeds nuttige projecten en 
daar zijn we trots op. 
 
In deze brief vindt u een beschrijving van de projecten 
over het afgelopen jaar. Ook treft u de nieuwe lijst van 
projecten aan waarvoor wij uw aandacht vragen. 
Uiteraard is elk bedrag even welkom. Wij zullen er zorg 
voor dragen dat het geld daadwerkelijk op de goede 
plek terecht komt. Ook het ITF gebruikt nu IBAN, ons 
rekeningnummer is daarmee vernieuwd: 
NL52INGB000646171. 
 
Heeft u vragen, stuur ons een e-mail (info@itf.nl) en wij 
staan u graag te woord. 
 
Met een vriendelijke groet, 
Leen Verbeek 
Voorzitter van het International Tree Fund 
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U kunt projecten steunen door 
het overmaken van uw 
bijdrage op 
NL52INGB000646171 
t.n.v. ITF te Vleuten, graag 
onder vermelding van het 
projectnummer. Het ITF heeft 
de ANBI-status. Giften zijn 
aftrekbaar. Ons nummer bij 
de Belastingdienst is 
0099.34.637. 
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Onze jaarlijkse nieuwsbrief met nieuws over o.a. ITF Art :  onze mooiste 
foto’s,  herbebossing in Costa Rica en de crisis in Guatemala. 
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!ITF-Art :  het regenwoud bij u aan de muur 
 
De mooiste foto’s van het ITF zijn nu te koop! Hiermee steunt u herbebossing in Costa Rica, 
in de ecologische corridor Carara. De foto’s kosten € 25. U ontvangt na betaling een hoge 
resolutiebestand. Voor aan uw muur, op uw bureaublad of voor een presentatie. Bekijken 
en bestellen kan op www.itf.nl. Hieronder ziet u alvast twee voorbeelden. 
!

Guatemala 
 
De samenwerking met de CGTG, de vakbond waarmee we al vele jaren samenwerken, 
gaat goed. De contacten zijn vandaag de dag sneller en intensiever door de moderne 
techniek. In Guatemala zijn de werk- en leefomstandigheden van de arbeiders nog erg 
ver weg van wat wij in ons land gewoon vinden. Straatverkopers, straatkinderen, zeer 
arme boerenarbeiders, of hele kleine boerenbedrijven zijn voor het International Tree 
Fund de doelgroepen. Samen met de CGTG proberen wij een bijdrage te leveren aan het 
verbeteren van hun bestaan.  
 
Het afgelopen jaar zijn we vooral gesprekspartner geweest voor de mensen daar. Samen 
nadenken hoe met de problemen om te gaan, samen uitwegen zoeken. Hier is geen geld 
mee gemoeid, het delen van kennis en inzicht is voldoende. Daarnaast steunen we nog 
steeds de school voor straatkinderen in Esquipulas. 130 Kinderen gaan nu naar school. 
Zoveel mogelijk proberen we hen de school ook daadwerkelijk de volle zes jaren te laten 
doorlopen. Dat lukt niet altijd, maar toch zijn de resultaten bemoedigend.  
 
 
!
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!Costa Rica 
 
Bescherming zeeschildpadden  
Het afgelopen jaar heeft de hele indianengemeenschap van Penitas Punta Burica zich ingezet 
voor het behoud van de zeeschildpadden in hun gebied. Stropers en wilde dieren bedreigen 
de schildpaddenstand. De indianen graven de eieren op en begraven ze weer op een veilige 
plek. Hierdoor konden uiteindelijk maar liefst 2572 jonge schildpadden worden uitgezet in zee. 
De gemeenschap is bijzonder trots op dit resultaat. Niet alleen prachtig voor de schildpadden, 
maar ook voor de saamhorigheid en het functioneren van de clan.  
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Water dankzij herbebossing 
Het gebied van de Terraba-indianen in Buenas Aires heeft de afgelopen jaren een metamorfose 
ondergaan. Veel bomen zijn geplant, waardoor er steeds meer bos ontstaat op wat eerst kale 
grasvlakten waren. Bos houdt water vast. In dit project werd een stuk bos onderhouden, 
waardoor meer dan 60 personen nu water hebben. De gemeenschapszin is sterk. Ook dit jaar 
hebben we weer gezien hoe gedreven de Terraba zijn om hun cultuur te behouden en uit te 
dragen. Kinderen en jongeren helpen mee, waardoor kennis wordt doorgegeven. 
 
 
Bomen met diepe wortels 
Door klimaatverandering hebben de Bribri-indianen in Bajo Coen en Coroma meer last van 
stijgende rivieren, waardoor oevers beschadigen. Elf families, verenigd in Grupo Shkua hebben 
zaden verzameld van speciale bomen met diepe wortels. De zaden zijn uitgeplant langs de 
oever, om deze te verstevigen. Volgens traditie gebeurde dat op gezamenlijke werkdagen, 
waarbij enkele vrouwen zorgden voor eten voor iedereen. Er zijn laarzen, machetes en touw 
gekocht om de bomen te onderhouden. Ook zijn er verschillende medicinale planten verbouwd 
voor de gemeenschap. Zie het filmpje: http://tinyurl.com/pzv5fac 
!

!Kinderen leren over de natuur 
Stichting Madre Verde ontving een 
bijdrage van het ITF voor het 
verbeteren van de infrastructuur 
van een natuurpark en het 
actualiseren van lesprogramma’s 
voor scholen. De wegen en paden in 
het park zijn verbreed en verbeterd. 
Dat was hoognodig, want er komen 
steeds meer schoolklassen en 
bezoekers naar het park. Ook is er 
een ontvangstruimte gemaakt.  
Tientallen klassen hebben hier al 
gebruik van gemaakt. De 
vrijwilligers gaven ook natuurlessen 
op de scholen in de omgeving. 
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Carara Ecologische Corridor in zwaar weer 
 
De activiteiten in de corridor staan op een laag pitje. Op dit moment hebben we geen fondsen 
meer voor de corridor, afgezien van de verkoop van certificaatbomen. Arbofilia heeft 
momenteel ook geen projectinkomsten van andere partnerorganisaties. De crisis laat zich 
echt voelen. Voor Arbofilia wordt het steeds lastiger om de salarissen en verzekeringen van de 
twee veldmedewerkers te betalen. Miguel en Anabelle, de oprichters van Arbofilia, betalen ze 
deels uit eigen zak, terwijl hun inkomen ook aanzienlijk is gedaald. Nieuwe bomen worden 
niet meer geplant, want daar is geen geld voor. De veldmedewerkers zorgen voor de 
boompjes die er staan, voor de afrasteringen en de paarden. Gelukkig hebben ze allebei ook 
nog een boerderijtje.  
 
De crisis zorgt er ook voor dat de voorzieningen in het gebied van de corridor verslechterd zijn. 
Het openbaar vervoer is nu helemaal afgelopen, waardoor boodschappen nog duurder zijn 
geworden. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de stroperij is toegenomen. De sfeer in het 
gebied is er niet beter op geworden en er is veel corruptie. Arbofilia probeert nu – en daar 
staan wij van harte achter – meer inkomsten te halen uit de corridor zelf. Zo is een perceel 
aangeplant met cacaobomen. Zo’n tien jaar geleden was dat ook al een inkomstenbron voor 
Arbofilia. Het duurt echter nog enkele jaren voordat van de bomen geoogst kan worden. Wilt 
u helpen? Op dit moment is echt elk bedrag welkom. Het salaris van een veldmedewerker 
inclusief sociale lasten kost € 440 per maand. Certificaatbomen zijn in het vooruit geplant, dus 
als u een boom koopt voor uzelf of voor iemand anders, draagt dat bij aan het inkomen van 
de veldmedewerkers. Hun werk is van groot belang om het bos in stand te houden. Een 
certificaatboom kost € 12,50 per stuk. 
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Financiën 
 

Girosaldo 1 januari 2012 33.820,59 
  
Inkomsten  
Particulieren 5.236,93 
Hagediensten 2.297,78 
Otterfonds 4.300,00 
Zuster van JMJ 5.000,00 
Unesco 2.500,00 
 19 .334,71 
  
  
Uitgaven  
Bank- en organisatiekosten 2..108,25 
Projecten Arbofilia 8.506,22 
Overige projecten Costa  Rica 23.423,74 
 34.038,21 
  
Girosaldo 31 december 2012 19.117,09 
!
!

Colofon 
  
International Tree Fund 
NL52INGB000646171 
info@itf.nl 
Burg. van der Heidelaan 13  
3451 ZR Vleuten  
030-29 70 937  
 
Bestuur: Leen Verbeek (voorzitter), 
Pascal Budding (penningmeester), 
Martijn van Dam (secretaris),  
Mark Joenje, Judith Westerink  
 
www.itf.nl 
Op de website vindt u 
reisverslagen, financiële 
jaarverslagen en ITF Art. Ook kunt 
u  hier boomcertificaten bestellen. 
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P R O J E C T E N L I J S T  

 
 

Het ITF ondersteunt alleen projecten die op verzoek van de lokale 
gemeenschappen in Costa Rica en Guatemala tot stand komen. Samen 
met hen selecteren we een aantal projecten waarvoor wij in Nederland 
middelen proberen te verzamelen. Wanneer voldoende middelen voor 
een project zijn binnen gekomen, zorgen wij dat het geld bij de 
gemeenschap terecht komt zodat zij  het project kunnen uitvoeren. Een 
keer per jaar bezoeken wij de projecten om de resultaten zelf te kunnen 
aanschouwen en daarover te kunnen rapporteren aan de donateurs. .  
Voor alle donaties geldt: elke euro telt ! 
 

 

 
Projecten Costa Rica 2013/14: 

 
2013-1  Economische ondersteuning vrouwengroep Sebliwak. Gevraagd 
bedrag: Euro 2.850,- 
Sebliwak is een clan van de stam van Bribri indianen. We hebben al een lange 
relatie met hen. Een groep vrouwen gaat samenwerken in het fokken van kippen 
en het aanplanten van mais. 
Eerdere successen hebben bij andere groepen vrouwen hebben hen aangezet dit 
nu ook te gaan doen en wij helpen ze daar graag bij. 
 
2013-2  Boomkwekerijen naaldbomen, Dibata-clan. Gevraagd bedrag 
Euro 1450,- 
Op tien verschillende terreintjes worden kleine boomkwekerijtjes aangepland met 
300 naaldbomen elk. Deze bomen worden gebruikt om lege plekken in het 
oerwoud te herbebossen. In de toekomst leveren ze dennenaalden, die als 
vloerbedekking worden gebruikt bij feestelijke gelegenheden. 
 
2013-3 Milieu-educatie en materiaal voor de docenten/gidsen Madre 
Verde-Palmares. 
Gevraagd bedrag: Euro 1980,- 
In Madre Verde loopt al langer een succesvol project waarbij de gehele 
gemeenschap is betrokken. De scholen, personeel van bedrijven als het ziekenhuis, 
zelfs de politie doet mee. Elk jaar komen we weer verder. De gemeenschap vraagt 
een bijdrage om de milieu-educatielessen verder uit te bouwen. Ze willen 
materiaal aanschaffen om de lessen zelf, maar ook de excursies op een hoger 
niveau te brengen. 
 
2013-4 Herstel vernield/verloren oerwoud, bosaanplant. Gevraagd 
bedrag Euro 3.950,- 
In het oerwoud van het Talamancagebergte worden door houtroof kale plekken 
geslagen in het bos.. Alhoewel de natuur dit ook zelf kan herstellen willen de 
indianen dit versnellen door deze plekken zelf aan te planten, waarbij dan 
boomsoorten en planten worden geïntroduceerd die ook nut hebben voor de clan.. 
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2013-5 Herbebossing, boomkwekerijen Terraba (Jeffrey Villanueva).  
Gevraagd bedrag Euro 3.100,- 
Jeffrey is vorig jaar door illegale houtkappers ernstig mishandeld toen hij zijn 
oerwoud wilde beschermen. De wildkappers hebben veel schade aangericht. 
Gezamenlijk wordt nu aan herstel gewerkt. 
Hij is van plan 4.000 planten in de boomkwekerijen te kweken en vijf 
bijeenkomsten milieueducatie in de clan te houden. De planten zijn voor 
herbebossing op het grondgebied van de Térraba op vijf verschillende plekken, 
zodanig dat gezinnen voedsel verkrijgen uit de opbrengst. 
 
Carara Ecologische Corridor (CEC) 
Elk bedrag is welkom. Het salaris van een veldmedewerker inclusief sociale 
lasten is € 440 per maand. Zij onderhouden het bos en de afrastering. Hun werk is 
van groot belang om het bos in stand te houden. 
 

 
 

Project Guatemala 2013/ 2014: 
 
2013-6   Schoolmateriaal kinderen Esquipulas. Gevraagd bedrag Euro 
10.000,- 
Al langer steunen wij de school voor kinderen van straatverkopers in Esquipulas.  
Het ITF heeft deze school met uw steun mee helpen oprichten. Elk jaar proberen wij 
de inventaris weer op een beter niveau te krijgen. Ook dit jaar vragen wij uw steun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!Bestelformulier boomcertificaten 
 
Hierbij bestel ik …. ITF-boomcertificaten à €12,50 per stuk, voor een totaalbedrag van 
€ …. 
Het totaalbedrag zal op rekeningnummer NL52INGB000646171 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. 
!
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