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Ook*in*2015*doen*de*ITF5vrijwilligers*verslag*van*hun*activiteiten*in*de*nieuwsbrief*van*het*
International*Tree*Fund.*We*hebben*een*goed*seizoen*achter*de*rug.*Opnieuw*konden*we*
alle*projecten*van*de*vorige*lijst*realiseren*en*daar*zijn*we*best*trots*op.*Dit*zijn*geen*tijden*
waar*mensen*snel*geneigd*zijn*hun*solidariteit*te*tonen*met*vrouwen,*kinderen*en*mannen*
die*zij*niet*kennen,*ver*weg*in*Costa*Rica*en*Guatemala.*
*
Toch*was*u*er*om*deze*steun*te*geven.*Daar*zijn*we*trots*op*en*blij*om,*omdat*we*misschien*
niet*de*wereld*veranderen,*maar*wel*het*leven*van*mensen*die*een*steuntje*in*de*rug*
kunnen*gebruiken.*We*danken*u*hier*hartelijk*danken*voor,*mede*namens*hen.*Verderop*in*
deze*nieuwsbrief*schrijven*wij*over*de*resultaten*en*over*nieuw*gestarte*projecten,*zodat*u*
weet*wat*er*met*uw*bijdrage*is*gebeurd.*
*
Door*de*lange*tijd*dat*het*International*Tree*Fund*nu*actief*is*(begonnen*in*1988,*formeel*
opgericht*in*1990)*wordt*het*onderlinge*vertrouwen*steeds*groter.*Samen*wordt*nagedacht*
over*problemen*en*gesproken*over*oplossingen.*Er*zijn*contacten*waarbij*niet*meer*wordt*
gevraagd*om*financiële*steun,*maar*alleen*om*langs*te*komen*en*te*praten,*want*dat*
stimuleert*om*zelf*aan*oplossingen*te*werken.*We*maken*er*dan*ook*ruimte*voor*in*onze*
reisagenda.*
*
Wij*vragen*ook*uw*aandacht*voor*de*nieuwe*projectenlijst.*De*bescheiden*projecten*hebben*
een*grote*invloed*op*het*leven*van*individuele*mensen*en*hun*families.*We*verbeteren*hun*
leefomstandigheden*en*dragen*bij*aan*scholing*voor*de*kinderen*en*aan*economische*
zelfstandigheid.*
*
Voor*het*ITF*blijft*de*natuur*een*belangrijk*onderwerp.*Waar*we*kunnen*helpen*we*bij*
herbebossing,*goed*beheer*van*oerwoud,*en*drinkwaterbescherming.*Maar*ook*
mensenrechtenkwesties*(vooral*in*Guatemala)*worden*door*ons*niet*gemeden.*
*
U*kunt*ons*daarin*ondersteunen*door*opnieuw*uw*bijdrage*te*storten.*Wij*zijn*u*daarvoor*
zeer*erkentelijk.*Attendeert*u*ook*eens*uw*buren,*vrienden*en*familie*op*deze*mogelijkheid.*
Zo*groeit*de*groep*donateurs*en*dat*is*nodig*om*dit*werk*te*blijven*doen.*
*
Leen*Verbeek*
Voorzitter*bestuur*ITF*
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Guatemala(
*
De*Nederlandse*regering*heeft*zich*teruggetrokken*uit*Guatemala.*De*ambassade*is*gesloten.*
Wel*is*er*nog*een*honorair*consul*aanwezig.*Deze*bezuiniging*is*hard*aangekomen*in*Guatemala*
omdat*ons*land*via*de*ambassade*altijd*een*goede*rol*vervulde*in*de*moeilijke*omstandigheden*
waarin*Guatemala*verkeert,*met*name*wat*mensenrechten*betreft.***
*
Onze*relatie*met*de*vakbond*CGTG*is*goed*gebleven.*We*hebben*regelmatig*e5mailcontact*en*
overleggen*wanneer*dat*gevraagd*wordt.*Alberto*Ramirez*is*nog*steeds*voorzitter*van*de*CGTG.*
Dat*gaat*goed,*wij*hebben*de*stellige*indruk*dat*de*bond*sterker*is*geworden.*
*
In*2014*heeft*voorzitter*Leen*Verbeek*gesproken*op*de*grote*1*mei5demonstratie*op*het*Plaza*
Central.*Hij*is*daar*inmiddels*geen*onbekende.*De*solidariteit*van*het*ITF*wordt*dan*ook*zeer*
gewaardeerd.*Van*2*tot*9*juli*2015*is*hij*weer*in*Guatamala5stad.*De*informatie*van*deze*reis*
kan*niet*meer*worden*meegenomen*in*deze*nieuwsbrief,*maar*we*komen*er*de*volgende*keer*
weer*op*terug.*Op*dit*moment*wordt*geen*financiële*bijdrage*voor*projecten*in*Guatemala*
gevraagd.**
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Onze*ondersteuning*krijgt*vorm*in*
gesprekken*over*de*ontwikkeling*van*de*
vakorganisatie,*persoonlijke*gesprekken*met*
de*begeleiders*en*overleg*met*de*vele*
afdelingen*die*er*zijn.*Deze*bijeenkomsten*
hebben*een*hoge*opkomst;*er*zijn*vaak*meer*
dan*honderd*deelnemers,*soms*enkele*
honderden.*Maar*er*zijn*ook*ontmoetingen*
in*klein*verband*met*drie*of*vier*kaderleden.*
De*reacties*zijn*hartverwarmend.*Voorlopig*
gaat*het*ITF*hiermee*door*omdat*de*CGTG*
zelf*aangeeft*deze*activiteiten*op*dit*
moment*waardevoller*te*vinden*dan*
financiële*steun*voor*kleine*projecten.*
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Costa(Rica(
*
De*indianengemeenschap*in*Coroma,*in*het*noorden*van*Costa*Rica,*heeft*een*prachtig*project*
uitgevoerd*ter*bescherming*van*een*groot*stuk*ongerept*oerwoud.*Onder*leiding*van*medicijnman*
Mateo*is*samen*met*jongeren*uit*de*gemeenschap*een*stuk*land*aan*de*rand*van*het*woud*herbebost,*
om*daar*erosie*tegen*te*gaan.*Tevens*is*het*gemarkeerd*als*beschermd*gebied.*Daarnaast*brengt*
Mateo*de*jongeren*traditionele*kennis*bij*van*medicinale*planten*die*hier*voorkomen.*Deze*regio*is*al*
jaren*een*gebied*waar*het*ITF*veel*komt*en*het*is*mooi*te*zien*dat*er*veel*aandacht*blijft*voor*de*
omgeving.*
**
In*dezelfde*gemeenschap*heeft*Teonilla*Fernandez*Segura*een*project*gedaan*met*vrouwen*uit*tien*
families.*Zij*hebben*ananaskwekerijen*opgezet*langs*de*rivier.*Met*de*opbrengsten*daarvan*kunnen*hun*
kinderen*naar*school.**
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Carara(Ecologische(Corridor(
*
Het*hoogste*deel*van*de*Carara*Ecologische*Corridor*bestaat*uit*de*kleine*bergketen*van*La*Potenciana,*
met*de*Turrubares*als*hoogste*top*van*ongeveer*1800*meter.*Dit*is*de*zone*van*het*nevelwoud.*De*
organisatie*Arbofilia*die*de*corridor*beheert*heeft*hier*met*steun*van*het*ITF*meerdere*stukken*grond*
aangekocht,*waarvan*een*deel*is*herbebost.*Daar*waren*stukken*nog*gaaf*nevelwoud*bij.*De*focus*van*
het*project*dit*jaar*lag*op*waterbronnen*en*beken.*Door*de*herbebossing*is*ook*de*waterstroom*in*de*
beken*hersteld.*Arbofilia*heeft*een*waterleidingsysteem*aangelegd,*zodat*de*bewoners*van*dit*
afgelegen*gebied*goed*drinkwater*hebben.**
!

In*Suretka*hebben*negen*
alleenstaande*vrouwen*
met*hun*gezinnen*
bananenkwekerijen*
opgezet.*De*bananen*
staan*er*mooi*bij.*Met*de*
inkomsten*kunnen*zij*en*
hun*gezinnen*in*het*
indianengebied*blijven*
wonen.*Aan*deze*kant*van*
de*rivier*hebben*wij*nog*
niet*veel*gedaan,*maar*er*
zijn*goede*kansen*voor*
nieuwe*projecten.*
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Arbofilia*en*het*ITF*zijn*niet*als*enigen*actief*in*het*gebied.*Enkele*jaren*geleden*hebben*
buitenlandse*investeerders*een*grote*koffieplantage*gekocht.*Koffie*groeit*goed*in*bergachtige*
gebieden.*Wat*klimaat*betreft*is*het*gebied*geschikt*voor*de*teelt,*maar*de*bodem*is*erg*gevoelig*
voor*erosie*en*aardverschuivingen.*Een*duurzame*manier*zou*zijn*om*de*koffie*te*laten*groeien*in*
de*schaduw*van*bomen.*Die*kunnen*de*bodem*vasthouden.*Het*bedrijf*presenteert*zich*als*
duurzaam*en*sociaal,*maar*de*eigenaren*willen*hoge*opbrengsten*en*gebruiken*chemische*
middelen*voor*bemesting*en*gewasbescherming.*Bijna*alle*lokale*bewoners*werken*voor*de*
plantage,*hoewel*deze*de*bodem*uitput*en*het*water*vervuilt.*Vanwege*de*armoede*hebben*ze*
weinig*keus.**
*
Arbofilia*en*het*ITF*willen*graag*een*goed*bestaan*voor*de*bewoners.*Maar*juist*in*de*bergen*is*het*
letterlijk*van*levensbelang*dat*landbouw*in*balans*is*met*de*natuur.*
Financiën(

** 2013( (( 2014( ((

** ** (( ** ((
Beginsaldo( 19.117* (( 2.834* ((
** ** ** ** **
Inkomsten( ** ** ** **
particulieren* 2.468* ** 8.986* **
boomcertificaten* 2.968* ** 575* **
CEC*projecten* 0* ** 200* **
Bossennoodfonds* 594* ** 0* **
Organisaties* 1.246* ** 3.500* **
** 7.276* ** 13.261* **
** ** ** ** **
Uitgaven( ** ** ** **
bankkosten* 363* ** 168* **
organisatie* 497* ** 556* **
reiskosten* 0* ** 2.000* **
projecten* 22.699* ** 7.789* **
** 23.559* (( 10.513* ((
** ** ** ** **
Eindsaldo( 2.834( (( 5.582( **

** ** ** ** **
 

Colofon(
**
International*Tree*Fund*
NL52INGB0000646171*
info@itf.nl*
*
Burg.*Van*der*Heidelaan*13**
3451*ZR*Vleuten**
030529*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.*
Ook*kunt*u**hier*boomcertificaten*en*
natuurfoto’s*bestellen.*
 
 
 
!Donaties((

U*kunt*projecten*steunen*door*het*overmaken*van*uw*bijdrage*op(NL52INGB0000646171*ten*name*
van*ITF*te*Vleuten,*graag*onder*vermelding*van*het*projectnummer.*Het*ITF*heeft*de*ANBI5status*
(Algemeen*Nut*Beogende*Instelling).*Uw*giften*kunt*u*daarmee*aftrekken*van*de*belasting.*Ons*
nummer*bij*de*Belastingdienst*is*0099.34.637.*
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PROJECTENLIJST 2015 - 2016 
 
Het ITF ondersteunt alleen projecten die op verzoek van de locale 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! 
 
Bananenplantage 2015-1, gevraagd bedrag €1760 
De gemeenschap Diuwak Köbata Köne, die zich als groep hebben verenigd in Bajo Coen in 
Talamanca, willen hun inkomsten diverser maken. Acht families hebben in totaal 8 hectare 
beschikbaar om in totaal 4800 bananenplanten te zaaien.  
 
Biologische rijst 2015-2, gevraagd bedrag €1470 
Om in de eigen voedselbehoefte te voorzien heeft een groep van 10 vrouwen in de 
gemeenschap van Bajo Coen de handen ineen geslagen om gezamenlijk op vijf hectare 
grond rijst te gaan verbouwen op biologische basis. Dat heeft meer omhanden dan wat 
zaadjes planten. Behalve de aanschaf van zaaimateriaal is materiaal nodig om het land te 
prepareren.  
 
Kippen fokken 2015-3, gevraagd bedrag €1960 
Acht vrouwen van de Kúkulpta in Siboidi in Talamanca willen kippen fokken, om behalve in 
hun levensonderhoud ook in extra inkomen te voorzien. Dat is een welkome bijdrage aan 
het huishouden en om de studiekosten van hun kinderen te helpen financieren. Zij vragen 
het ITF een bijdrage om gaas en materiaal te kopen voor een kippenren, voer en de eerste 
kippen. 
 
Nuttige houtsoorten  2015-4, gevraagd bedrag €2640 
In Bajo Coen Talamanca hebben negen vrouwen in totaal ruim een halve hectare land 
beschikbaar om bomen te kweken, die op termijn gebruikt kunnen worden voor allerlei 
constructiedoeleinden in het dorp. Om ook in de toekomst voldoende hout dichtbij 
beschikbaar te hebben is nodig nieuwe aanplant nodig. In totaal zullen 225 bomen worden 
geplant. 
 
Medicinale kennis 2015-5, gevraagd bedrag €3525 
De indianengemeenschappen met wie het ITF samenwerkt, gebruiken veel traditionele 
medicijnen afkomstig van allerlei lokale planten. De kennis hierover geven zij door van 
generatie op generatie, vaak mondeling. Het wordt steeds lastiger om de kennis vast te 
houden binnen de gemeenschap. In Pueblo Ngäbe zetten de indianen nu een 
educatieproject op over het gebruik van medicinale planten. Zij willen mensen trainen, 
kennis overdragen en vastleggen.  
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Natuureducatie 2015-6, gevraagd bedrag €2050 
In het dorp Palmares bij het reservaat Madre Verde ondersteunt het ITF al jaren met 
succes de natuureducatieprojecten op een groot aantal scholen in het gebeid. Kinderen 
en jongeren leren over de natuur, natuurbescherming en duurzame ontwikkeling. 
Vanwege het grote succes wordt het programma voortgezet zodat ook nieuwe leerlingen 
dit soort onderwijs kunnen blijven krijgen. Het dorp vraagt een bijdrage voor het 
opknappen van materiaal en om bezoeken aan het nationaal park te kunnen bekostigen. 
!

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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