
	 	

Vrienden en vriendinnen van het International Tree Fund. 

 

2020 Is een vreemd jaar geworden. Het coronavirus heeft 
in vrijwel alle landen de samenleving ontwricht, ook in 
Costa Rica en Guatemala. De kwaliteit van de 
gezondheidszorg in deze landen is niet te vergelijken met 
die in Nederland. Het komt erop neer dat de inwoners, 
zeker de inheemse bevolking, voor een groot deel op 
zichzelf zijn aangewezen. Het International Tree Fund kan 
hen daar maar beperkt bij helpen. Toch blijkt dat ons 
contact moed geeft.  
Binnen de mogelijkheden doen we ons uiterste best door 
te gaan. 2019 is voor het International Tree Fund een 
turbulent, zelfs spectaculair jaar geweest. Alle projecten uit 
de vorige nieuwsbrief zijn van voldoende financiën 
voorzien – en meer. Nieuwe contacten zijn gelegd met het 
Van Zantenfonds, Trifid, Wilde Ganzen en Trees for All.  
Ook onze particuliere donoren hebben ruim bijgedragen, 
net als bedrijven, waaronder Knipscheer uit Almere,  
Ideële Verzekeringen, VARDA en Mobility Business. 
Hierdoor hebben we veel meer projecten en 
werkzaamheden kunnen uitvoeren dan gepland. In deze 
nieuwsbrief vertellen we u daar meer over. 
Zoals gebruikelijk vindt u ook de nieuwe projecten voor het 
komende jaar, waarvoor wij uw steun en bijdrage vragen. 
Elk bedrag is welkom, de ervaring leert dat we er samen 
steeds weer in slagen de financiering rond te krijgen.  
Bij voorbaat daarom onze welgemeende dank.  
Dank voor de moeite die u neemt onze nieuwsbrief te 
lezen en ook voor uw solidariteit met onze vrienden in 
Costa Rica en Guatemala. 
 
Leen Verbeek 
Voorzitter International Tree Fund 
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GUATEMALA: Schooltje en een citroenboomgaard 

 
Tijdens het laatste bezoek aan de vakbond CGTG in Guatemala zijn we langs gegaan bij een aantal 
oude projecten. Daaronder was het schooltje in Esquipulas voor kinderen die te arm zijn om 
onderwijs te volgen. Deze school is 25 jaar geleden opgericht met hulp van ITF-donoren. Iedereen 
zet zich bijzonder in om de school goed te laten functioneren en daarom is hij heel succesvol. 
 
In Suchitepequez hebben we meer dan twintig jaar geleden grond aangekocht voor landloze 
boeren. Het gaat om vakbondsmensen die door grootgrondbezitters zijn ontslagen omdat ze bij 
het kader van de CGTG horen. Zolang ze geen nieuw werk hebben verdienen zij een inkomen met 
dit project. Inmiddels is een grote limoenboomgaard aangelegd op het terrein. Het project 
functioneert al jaren prima en heeft vele gezinnen voorzien van een tijdelijk inkomen.  
 
Op verzoek van de CGTG zijn we op zoek naar geld om een jeep aan te schaffen (€ 24.000,-). De 
huidige jeep is aan zijn einde en er zijn onvoldoende middelen om hem te vervangen. De 
beschikbaarheid van eigen transportmiddelen maakt de vakbond veel efficiënter. De. Momenteel 
heeft de CGTG ongeveer 140 afdelingen over het gehele land, waarvan sommigen zeer moeilijk 
bereikbaar zijn. Ook wordt de jeep gebruikt voor bevoorrading van botequinas, 
plattelandsapotheekjes, en om patiënten op te halen van locaties waar de ambulance niet wil 
komen. Er is contact gezocht met Wilde Ganzen en zij zijn bereid een  
derde van het benodigde bedrag hierin bij te dragen (€ 8.000,-).  
Wij moeten dus zelf nog twee derde bij elkaar brengen (€ 16.000,-). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CGTG leden en leraressen bij school Esquipulas     Bijeenkomst CGTG in Totonicapan 
 



	 	

COSTA RICA: Wandelroutes en film 
 

De renovatie van het Cabecar gemeenschapshuis Rancho (project 2019-1) is voltooid. Dit 
gemeenschapshuis is belangrijk voor het onderlinge contact tussen de clans, om de cultuur in 
stand te houden en die over te dragen aan de kinderen. Het project is uitgevoerd door de 
bevolking zelf, materiaal en gereedschap is gefinancierd door het ITF. 
 
In Bajo Coen (project 2019-2) hebben groepen vrouwen zeven tuinen van elk een hectare 
aangelegd. Er worden 200 verschillende medicinale planten gekweekt, waar veel vraag naar is. 
 
Madre Verde in Palmares heeft verschillende routes uitgezet in het reservaat (project 2019-2), 

zodat toeristisch bezoek er zelfstandig kan wandelen. Bezoekers betalen toegang. Het reservaat 
is een voormalige koffieplantage in een cuenca (zijdal) dat geheel is herbebost, voor een 
belangrijk deel met ITF-gelden. 
 
Het eerder aangekondigde plan een film te maken (geen projectnummer) van gesprekken met 
Bribri medicijnmannen (Awah’s), gefinancierd door het van Zantenfonds, is uitgevoerd. De film 
heeft vooral educatieve doeleinden en wordt gebruikt in de opleiding van Awah’s. Er is een 
publieksversie en een vertrouwelijke versie, waarin geheimen van de cultuur worden besproken. 
 
Het boek over de cultuur van de Bribri (geen projectnummer) is inmiddels uitgewerkt en 
gepubliceerd. Film en boek hebben samen € 22.000,- gekost. Auteur Ali Garcia is bijzonder  
trots op het resultaat. Het boek is een goede aanvulling op  
eerdere publicaties – zo langzamerhand begint er heuse een  
bibliotheek te ontstaan, voor zowel volwassenen als kinderen.  
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Beeld uit de educatieve film               De voorkant van het BriBri boek 



	
	
	 	

Ecologische corridor: 29.000 bomen 
 

In het oerwoud van Carara, aan de Pacifische kust van Costa Rica, komen de ecosystemen van 
Noord- en Zuid-Amerika samen. Al vele jaren werken we samen met de natuurbeschermings-
organisatie Arbofilia aan de realisatie van een ecologische corridor.  
Door de aankoop en herbebossing van land willen we de geïsoleerde en daardoor bedreigde 
ecologische zones met elkaar verbinden. Zo ontstaat langzamerhand weer één groot waardevol 
natuurgebied; de Corredor Ecologico Carara. 
 
In 2019 zijn we in contact gekomen met Trees 

for All uit Arnhem, een organisatie die met 
CO2-compensatiegelden van het bedrijfsleven 
bosaanplant realiseert. Ze hebben met 
Arbofilia een overeenkomst gesloten om 
105.000 bomen aan te planten in de 
Ecologische Corredor Carare te Costa Rica.  
Inmiddels was er niet meer genoeg grond om 
al deze bomen te planten. Daarom zijn we op 
zoek gegaan naar fondsen om nieuwe gronden 
of fincas (boerderijen) aan te kopen.  
 
Het Van Zantenfonds (€ 20.000,-) en de 
Stichting Trifid (€ 25.000,-) hebben inmiddels 
een eerste fase gefinancierd.  
Later heeft ook het Trifidfonds een 
substantieel bedrag beschikbaar gesteld om 
grond voor herbebossing in de corridor te 
kopen. Hieruit kunnen ook ondersteunende 
activiteiten worden betaald.  
 
In 2019 heeft de eerste aanplant 
plaatsgevonden van 29.000 bomen. De 
voorbereidingen voor het komende 
plantseizoen zijn in volle gang. Alles wordt 
uitgevoerd door de lokale bevolking, die zeer 
gemotiveerd is.  
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Jonge boompjes, klaar om geplant te worden. 



	 	

Bossen Noodfonds: actie tegen kwikvervuiling  
 
Het Bossen Noodfonds financiert in de hele wereld kleinschalige acties en projecten voor 
bescherming van het oorspronkelijke bos en de positie van de lokale bevolking. ITF biedt snelle 
ondersteuning, Bijvoorbeeld als inheems leefgebied wordt bedreigd door aanleg van een weg of 
stuwdam, of als er een rechtszaak moeten worden gevoerd om een bijzonder bos te behouden.  
 
In 2019 steunden wij het S.O.S. Orinoco uit het Bossen Noodfonds met € 1.500,-. Met onderzoek 
en publiciteit vraagt S.O.S. aandacht voor de bedreiging van het Amazonegebied in Zuid-Venezuela 
als gevolg van grote kwikvervuiling van de Orinoco rivier. Kwik wordt toegepast bij de winning van 
goud. Het unieke bosgebied en de indianengemeenschappen zijn zwaar getroffen door de 
vervuiling. Ze staan ook zwaar onder druk door een combinatie van drugsgeweld en uitbreiding van 
mijnbouw om mineralen, goud en diamanten te winnen. Zie ook: https://sosorinoco.org.  
 
Met hulp van ontdekkingsreiziger Arita Baayens (bekijk ook een gesprek met haar op: 
https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/een-sprekend-bos ), ondersteunden wij de 
inheemse Bosavi gemeenschap aan de rand van de Bosavi vulkaan, in een van de meest afgelegen 
uithoeken in Papoea Nieuw Guinea. De krater van de vulkaan herbergt een unieke flora en fauna. 
De Bosavi weten het gebied met succes te beschermen tegen houtkap en mijnbouw. Wij hielpen  
met € 1.500,- voor medische voorzieningen, accu’s en zonnepanelen. 
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Grote dank aan Elzemarieke Veldhuijzen van Zanten 
 
Elzemarieke was een trouw ondersteuner van ITF. Zij was zelf persoonlijk sterk geïnspireerd door 
de cultuur en het sjamanisme van inheemse volken, in het bijzonder in Noord-Amerika. In de loop 
der jaren heeft zij diverse bijeenkomsten van het ITF en partners bijgewoond. Na haar overlijden in 
2016 heeft zij hen zeer ruimhartig in staat gesteld het werk van inheemse volken in Azië en 
Centraal Amerika te ondersteunen. Met haar bijdrage is land aangekocht voor de boscorridor in 
Costa Rica, ondersteuning voor taal en cultuur van het Bibri volk in Costa Rica gefinancierd, net als 
aangepast onderwijs – de Mobile Forest School’ - voor kinderen van de Negrito in de Filipijnen. 
Ook is er bijgedragen aan het Bossen Noodfonds. 
 

Een stuk oerwoud in Costa Rica wat mede beschermd wordt met hulp van het ITF 



Projecten 2020 
 
2020 – 001 Herbebossing en natuurherstel in het leefgebied van de Térraba 

De indianengemeenschap van de Térraba, die oorspronkelijk Bröran worden genoemd, ligt in het 
zuiden van Costa Rica aan de Pacifische Oceaan in het district Buenos Aires. Het ITF werkt al lange tijd 
met ze samen. De historie van de Térraba in het gebied gaat terug tot meer dan 5000 jaar geleden. 
Sinds de tweede helft van de vorige eeuw is door economische en politieke ontwikkelingen in Costa 
Rica hun leefgebied steeds verder aangetast. Veel bos heeft plaatsgemaakt voor met name veeteelt 
en de Térraba hebben steeds minder te zeggen over hun leefgebied. ASODINT is opgericht door de 
Térraba om verdere degradatie van het land tegen te gaan, natuur te herstellen en ook politiek een 
stem te laten horen. Aan het ITF wordt een bijdrage gevraagd aan een herbebossing en 
voorlichtingsproject. Het geld wordt besteed aan het opzetten van een bomenkwekerij, het 
herbebossen van gedegradeerd land en rivieroevers en om enige tijd de uitgeplante bomen te 
onderhouden. In totaal is € 4.158,- nodig. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 – 002 Zonder vervoer, geen hulp! 

Het ITF werkt al ruim twee decennia samen met de koepelorganisatie van vakbonden in Guatemala, 
de CGTG. Vakbonden vormen in Guatemala een belangrijke ruggengraat in een samenleving die 
geteisterd wordt door geweld en onrecht. De CGTG komt op voor onrecht en ongelijkheid in de 
samenleving. Dat doen ze door een spreekbuis te zijn namens vele vakbonden richting de politiek en 
door hun leden te ondersteunen met voorlichting, organisatie, onderwijs en vele ander zaken. 
Daarvoor moeten ze het hele land door. Daar is een auto voor nodig en moet er geld zijn om benzine 
te kopen. Het ontbreekt de CGTG aan de middelen om een voertuig aan te schaffen en de 
verbruikskosten te financieren. Aan het ITF wordt om steun gevraagd om een auto te kopen en om 
een jaar lang de benzine kosten te dekken. We willen hen graag steunen met € 25.680,- 
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Vakbondsbijeenkomst CGTG in Guatemala 



	
	 	

Bestelformulier boomcertificaten 
 
Hierbij bestel ik …. ITF-boomcertificaten à € 12,50 per stuk, voor een totaalbedrag van €  …. 
Het totaalbedrag zal op rekeningnummer NL52INGB0000646171  
ten name van ITF te Vleuten worden overgemaakt. 
Naam ………………………………………….. 
Naam op certificaat ………………………………………….. 
(eventueel meerdere namen) ………………………………………….. 
Adres ………………………………………….. 
Postcode ………………………………………….. 
Woonplaats ………………………………………….. 
 
U kunt het bestelformulier sturen naar info@itf.nl of Burgemeester Van der Heidelaan 13, 3451 ZR Vleuten.  
Na betaling sturen wij de op naam gestelde certificaten zo spoedig mogelijk toe. Het ITF garandeert dat voor elk 
certificaat een boom geplant wordt in het herbebossingsproject Corredor Ecologico Carara in Costa Rica. 
 
 

Boomcertificaten 
 

Het ITF verkoopt nog steeds boomcertificaten voor € 12,50 per stuk; voor elk certificaat wordt 
een boom geplant en onderhouden in de Corredor Ecologico Carara in Costa Rica. Zo worden de 
bomen in de corredor 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. 

International Tree Fund 

 

Projecten 2020 - vervolg 
 

2020 – 003 Landaankoop voor bronbescherming 

In Talamanca in het zuiden van Costa Rica werkt het ITF al lang samen met de 
indianengemeenschap van Bajo Coén. Ook hun leefgebied is sterk aangetast en ontbost. Recent is 
de gemeenschap in staat gesteld om een hectare land te kopen. Op het land bevinden zich twee 
belangrijke bronnen die op hun beurt weer de grotere rivier Rio Sioli voeden. Het is belangrijk 
deze bronnen veilig te stellen door het land aan te kopen en te herbebossen en de aangetaste 
bronnen te herstellen. Voor de aankoop van het land is € 4.243 nodig. 
 
2020 – 004 Verbetering toegang en faciliteiten Madre Verde 

Vlakbij Palmares de Alajuela, min of meer in de centrale vallei van Costa Rice bevindt zich Madre 
Verde, een natuurbescherming en educatie ‘park’. Het ITF ondersteund ze al jaren omdat het 
prachtige natuurgebied zo’n belangrijke functie heeft in natuureducatie. Honderden 
schoolklassen bezoeken het gebied en ook toeristen weten hun weg te vinden. Maar er is wat 
veranderd: schoolklassen komen alleen als voldaan worden aan nieuw overheidsbeleid met 
betrekking tot bepaalde faciliteiten. Er moet een receptie zijn, een toiletgebouw wat aan speciale 
eisen voldoet, een geschikte toegang van het gebied en duidelijke bewegwijzering van de 
wandelpaden. Veel is al gedaan maar om de upgrade af te maken en aan de vereiste standaarden 
te kunnen voldoen is nog geld nodig. Aan het ITF wordt een bijdrage gevraagd van € 2.828,- 
 



	
	
	
	
	
	

Financiën 2019 (concept) 
 
 

          
  Beginsaldo   € 15.550   
          
  Inkomsten       
  Organistaties Diversen 7.548   
    Trifid 25.000   
    Erfenis 42.000   
    Bossennoodfonds 10.000   
    Trees for All 100.000   
    Boomcertificaten 5.050   
          
  Particulieren Boomcertificaten 401   
    Algemeen 6.089   
      196.088   
          
  Uitgaven       
  Projecten Arbofilia Trees for All -61.333   
    Arbofilia aankoop finca's -41.920   
    Arbofilia eigen aanplant en onderhoud -19.107   
    Bossennoodfonds -2.700   
    Vastleggen kennis medicinale planten -20.900   
    Projecten 2019-01/02/03 -7.832   
          
  Overheadkosten   -808   
      -154.599   
          
  Eindsaldo   € 57.038   
          

 

Colofon  
International Tree Fund 
NL52INGB0000646171 

info@itf.nl 
 

Burg. Van der Heidelaan 13  
3451 ZR Vleuten  

030-29 70 937  
 

Bestuur  
Leen Verbeek (voorzitter)  

Odette Lips (penningmeester)  
Judith Westerink (secretaris)  

Mark Joenje, Martijn van Dam 
 

www.itf.nl 
 
 
 
 

  

  Donaties  
 

  U kunt projecten steunen door het overmaken van uw gift op: 
  NL52INGB0000646171 t.n.v. ITF, Vleuten. Graag onder vermelding van het projectnummer.  
  Het ITF is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw giften zijn aftrekbaar van de belasting.   
  Ons nummer bij de Belastingdienst is 0099.34.637. 
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Met speciale dank aan  


