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Vrienden en vriendinnen van het International Tree Fund.
Door de coronacrisis zijn velen van ons uit balans geraakt.
Wij, de vrijwilligers van het ITF, hopen dat het u, onze
donoren en belangstellenden, desondanks goed gaat.
Met de dreiging van de pandemie zijn we geneigd eerst
naar onszelf en directe omgeving te kijken. Daarna is de
wereld om ons heen weer aan de beurt – en dat is
begrijpelijk. Toch heeft het International Tree Fund zich
ook in deze tijd ingezet om de aandacht voor Centraal
Amerika vast te houden.
Daarin zijn we goed geslaagd. In deze nieuwsbrief
informeren we u over de projecten die we konden
uitvoeren. Niet alleen zijn alle geplande projecten
gerealiseerd, er zijn er zelfs aan toegevoegd.
Ook financieel is het een goed jaar goed geweest.
Het ITF heeft diverse legaten gekregen, onder anderen van
de heer Wiersema en de familie Kroon.
De TRIFID-foundation heeft zichzelf opgeheven, maar ons
een substantieel bedrag nagelaten. Dit bedrag is voor het
overgrote deel bestemd voor aankoop van nieuwe gronden
in de Corredor Ecológico Carara. Een klein deel gaat naar
kleine projecten in Costa Rica.
Leen Verbeek
Voorzitter International Tree Fund

Website ITF vernieuwd
Heeft u onze vernieuwde website al bekeken? U vindt daar
nog steeds onze films, nieuwsbrieven en het formulier voor
het bestellen van boomcertificaten, maar het ziet er
allemaal een stuk frisser uit!
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In memoriam Anabelle Maffioli
Tot ons grote verdriet is afgelopen maart Anabelle Mafioli overleden. Zij was al een tijd ziek. Anabelle
was samen met haar man en compagnon Miguel Soto Cruz oprichter van onze vaste partner Arbofilia
en een steunpilaar voor de Carara Ecologische Corridor in Costa Rica.
Anabelle had een grote liefde voor de schoonheid van de natuur. Als kunstenares maakte zij prachtige
gedetailleerde tekeningen van planten. Ze was vooral dol op orchideeën en had thuis een grote
verzameling. Het logo van Arbofilia, dat ook op onze boomcertificaten staat, is door haar ontworpen.
Ze had een groot rechtvaardigheidsgevoel en hart voor kleine boeren die in afgelegen gebieden met
weinig middelen het land bewerken. In de zeventiger jaren trokken Anabelle en Miguel naar het
gebied wat bij ons nu bekend is als de Carara Ecologische Corridor. Ze gaven er milieueducatie aan de
lokale bevolking. Annabelle kon met een treurige glimlach vertellen over oude ijskasten en afval die in
de rivier werden gedumpt. Omgaan met afval van de ‘moderne beschaving’ moet je leren; het is geen
organisch materiaal dat zomaar weggegooid kan worden.
De eerste projecten van ITF en Arbofilia zo’n dertig jaar geleden betroffen het verbeteren van
landbouwmethoden en emancipatie van boerengemeenschappen. Door een jarenlange samenwerking
is er veel bereikt. De boomkwekerijen en aanplant van nieuw bos wordt uitgevoerd door lokale
boerenfamilies met ondersteuning van Arbofilia. De positieve ontwikkeling van natuur en mens in het
gebied van de Corridor is haar nalatenschap.
Anabelle verzorgde op zeer professionele wijze de financiële verantwoording van Arbofilia. Daardoor
kon de Carara Ecologische Corridor uitgroeien tot het grootste en langdurigste project van het ITF.
Haar praktische blik vulde de dromers binnen Arbofilia goed aan. Ze was gastvrij en vriendelijk – en
kon heel duidelijk zijn. Dat hielp ons om samen te werken met mensen van een andere cultuur. Zij was
een bruggenbouwer en heeft ons veel geleerd.
Anabelle Maffioli had een visie voor de Carara Ecologische Corridor. Ze wist dat volgende generaties
de vruchten zouden plukken van haar – en ons – werk. We zullen haar heel erg missen.

Anabelle en Miguel in 2009

Anabelle en Miguel met op tafel de aquarellen van
bloemen die Annabelle maakte als illustrator (2017)
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Nieuwe vrijwilliger bij het ITF
Onlangs hebben zich nieuwe vrijwilligers aangesloten bij het ITF. Zij brengen elk hun eigen
expertise met zich mee. Marijn Covers stelt zich voor:
Ik ben Marijn Covers, geboren in 1993. Sinds 2020 ben ik, via mijn achternicht Judith, in contact
gekomen met het ITF. Tijdens mijn studie American Studies ben ik me gaan interesseren in het
culturele erfgoed van de inheemse volkeren in Amerika. Als gevolg daarvan heb ik een half jaar in
Arizona gestudeerd en ben daar veel in contact geweest met leden van de Hopi en Navajo Nations.
Hierdoor ben ik nog meer gaan begrijpen hoe belangrijk het is voor inheemse volkeren om hun
cultuur en identiteit te behouden. Het is om deze reden dat de werkwijze en projecten van het ITF
mij erg aanspreken.
In 2019 heb ik mijn master Archeologie, Heritage of Indigenous Peoples, in Leiden afgerond.
Het ITF werkt vanuit een basis van vertrouwen met de lokale bevolking uit Costa Rica en
Guatemala. Dit vind ik erg mooi en zet me daarom graag in als vrijwilliger.

GUATEMALA: steun en vervoer
Corona heeft in Guatemala hard toegeslagen. Een fors deel van de leden van vakbond CGTG is zijn
werk en daarmee inkomen kwijtgeraakt. Velen zijn teruggekeerd naar hun oorspronkelijke werk
als straatverkoper. Vanwege de lockdown die ook in Guatemala werd ingesteld, leidde dit tot
conflicten met de overheid. Door het afsluiten van markten en verbieden van straatverkoop
waren er zonder compensatie geen inkomsten en dus geen eten in huis. Veel acties,
confrontaties, maar vooral ook diepe armoede en verdriet zijn het gevolg geweest.
De maatregelen van de Guatemalteekse overheid dienen wel de elite, maar niet de bevolking.
Ook de financiële gevolgen voor de CGTG zijn groot, omdat leden hun contributie niet meer
kunnen betalen. Het ITF heeft eenmalig bijgedragen in de organisatiekosten van de CGTG met een
bedrag van 100.000 dollar. Ook is, zoals al eerder afgesproken, de aanschaf van een nieuwe jeep
gefinancierd. De CGTG heeft ongeveer 140 afdelingen over het gehele land, waarvan sommigen
zeer moeilijk bereikbaar zijn. Goed vervoer is voor hen dus van essentieel belang.
Dit project is voor een derde gesubsidieerd
door Wilde Ganzen. De totale bijdrage was
(afgerond) 24.000 dollar.
Vanwege corona konden wij dit jaar niet naar
Guatemala reizen, hopelijk is dat binnen
afzienbare termijn wel mogelijk.

CGTG met de nieuwe auto op bezoek bij zijn leden
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COSTA RICA: Waterbronnen en medicinale planten
Ondanks een ook voor Costa Rica lastig jaar, is het gelukt alle
projecten succesvol uit te voeren:
De Térraba (Project 2020-001 Herbebossing en
natuurherstel) hebben succesvol een boomkwekerij opgezet,
waarmee ze gedegradeerd land en rivieroevers hebben
herbebost. Met een resterend deel van het projectgeld
zullen zij deze nieuwe aanplant nog een tijd onderhouden,
tot de bomen sterk genoeg zijn om zichzelf te redden.
De gemeenschap van Bajo Coén heeft het stuk land van
project 2020-003 (Landaankoop voor bronbescherming)
kunnen aankopen. De waterbronnen die er liggen zijn nu
beschermd.
Onze trouwe partner Madre Verde heeft met onze bijdrage
de faciliteiten – receptie, toiletgebouw en duidelijke
bewegwijzering van de wandelpaden – van haar educatieve
centrum kunnen verbeteren, waardoor dit weer voldoet aan
de eisen van de overheid om schoolklassen te mogen
ontvangen voor hun lesprogramma’s. (2020-004 Verbetering
toegang en faciliteiten Madre Verde)

Bribri uit Bajo Coén meten het nieuwe land

Dankzij enkele gulle giften hebben we extra projecten
kunnen uitvoeren. Het ITF droeg bij aan de bouw van een
huis voor culturele uitwisselingen bij de Cabecar, een
inheemse gemeenschap in Talamanca. De vrouwengroep
Sebliwak in deze streek heeft een hectare grond beplant met
200 soorten medicinale planten, die gebruikt kunnen worden
in de afgelegen streek waar zij wonen.
Tot slot heeft de educatieve film van gesprekken met Bribri
medicijnmannen (Awah’s) die wij vorig jaar hebben geholpen
te produceren veel succes in de gemeenschappen. Er is een
publieks- en een vertrouwelijke versie gemaakt – in de
laatste worden geheimen van de cultuur besproken. De
publieksversie is ook op onze website www.itf.nl te bekijken.

De Cabecar bouwen met hulp van het ITF
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Carara ecologische corridor: intens en hard werken
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 natuurbeschermingsorganisatie Arbofilia aan de realisatie van een ecologische corridor.
Zoals eerder in deze nieuwsbrief beschreven is het overlijden van Anabelle een grote slag voor
Arbofilia en natuurlijk ook voor Miguel Soto Cruz persoonlijk. Hun kinderen Sofia en Migue
sprongen de laatste tijd steeds vaker in, en gaan daar voorlopig mee door. Daar zijn we blij mee.
Behalve dat we hen al heel lang kennen, zijn het deskundige professionals die dit beiden naast hun
baan en bedrijf vrijwillig en met overtuiging doen.
Tot overmaat van ramp sloot de bank eind vorig jaar de rekening van Arbofilia af, omdat ze de
grote bedragen die uit het buitenland kwamen niet vertrouwden. Dat daar de salarissen van
moeten worden betaald van arme mensen in een afgelegen gebied die bomen planten voor
ecosysteemherstel, was blijkbaar geen logische gedachte. Onze vrijwilligers en Arbofilia hebben
heel veel papierwerk moeten aanleveren om de rekening weer open te krijgen.
Het geeft wel aan dat onze samenwerking met Trees for All de Corridor in een versnelling heeft
gebracht. Voor de mensen in het gebied is het project een uitkomst, zeker in deze COVID-periode.
De werkloosheid in Costa Rica is enorm gestegen, maar het werk in de Corridor gaat door. In 2020
is ongeveer 55 hectare secundair bos (met vooral snelgroeiende pioniersoorten) verrijkt met
inheemse, langzaam groeiende boomsoorten. Hiermee zijn zowel de biodiversiteit als het
vermogen tot koolstofopslag sterk verrijkt.
Miguel schrijft: ‘Dit was een periode van intens en hard werken op allerlei fronten, met altijd het
risico om COVID-19 te krijgen. Ik moest afwisselend zorgen voor Anabelle en in de scheepsbouw of
tuinenonderhoud werken om geld te verdienen voor het gezin en om medewerkers Giovanni en
Don Oscar te kunnen betalen. Met leningen van familie en vrienden kon worden voorkomen dat de
bosaanplant helemaal moest worden stil gelegd. Giovanni en Don Oscar werkten ondertussen
door. Door deze constructieve inspanning hebben we alle geplande boomaanplant uitvoeren.
We hebben een paard verloren, maar kregen er twee bij: een sterk dier dat direct voor het werk
kan worden ingezet, en een nieuw veulen. Het land voor de boomaanplant van dit jaar is
voorbereid. De schuur en de paden zijn goed onderhouden zodat de zaailingen, planters en
plantmateriaal snel ter plaatse kunnen zijn.
Het zal veel tijd kosten om te herstellen van het verlies van Anabelle, maar haar kunst en de vele
vormen van niet-materieel erfgoed zullen de toekomst van de organisatie blijven verrijken. We zijn
geslaagd als de jaguar weer eigenaar is van de herbeboste gronden.
Laten we door blijven werken alsof er hoop is!’
Bekijk ook het verhaal over de Carara Ecologische Corridor in het jaarverslag van Trees for All van
2019: https://treesforall.nl/app/uploads/2020/06/Trees-for-All-jaarverslag-2019-1.pdf
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Bossen Noodfonds
Het Bossen Noodfonds (BNF) verstrekt snelle en kleine financiële ondersteuning aan lokale
initiatieven in situaties van acute overmacht en crisis. Het BNF springt soms ook bij wanneer zich
bijzondere kansen voordoen om bos te beschermen en de rechten en basis van bosafhankelijke
gemeenschappen te verbeteren.
In de afgelopen 15 jaar zijn een grote variëteit aan kleine initiatieven ondersteund. Een kleine
greep: we huurden een advocaat in om inheemse gemeenschappen bij te staan hun landrechten
tegen een oprukkend mijnbouwbedrijf te verdedigen. We hielpen kwikvervuiling te bestrijden in
de Orinoco rivier in de Venezolaanse Amazone. We financierden klein logistiek materieel voor een
Papoea gemeenschap die ijvert voor de bescherming van de unieke biodiversiteit in een bos dat
zich in een vulkaankrater bevindt. Dit volk bewaakt het al eeuwen.
Het afgelopen jaar hebben een combinatie van natuurrampen en corona ook hard toegeslagen in
tropische landen, zoals India. In de deelstaat Odisha, in Oost-India, is een groot aantal dorpen
getroffen door een cycloon. Het gebied, dat al zwaar te lijden had van een corona-uitbraak, werd
geconfronteerd met acute schaarste aan voedsel en medicijnen. Het gaat om ca. 20.000 mensen,
voornamelijk dalits, kastelozen. Ook de werkgelegenheid in de landbouw is als gevolg van COVID
en de cycloon sterk teruggelopen. Het ITF heeft via het BNF, in samenwerking met andere
organisaties, kunnen bijdragen aan noodhulp en wederopbouw. De bijdrage was 3000 euro.

Nieuwe projecten 2021
2021-01 Studiegeld voor Flor Morales Segura
Flor Morales is afkomstig uit de Bri-Bri-gemeenschap en studeert rechten. Als alleenstaande
moeder van twee kinderen (13 en 15 jaar) zonder enige hulp van de staat, zijn haar financiële
mogelijkheden zeer beperkt. Dat maakt het moeilijk haar studie af te ronden. Ze zit in haar derde
jaar, maar kan het collegegeld en andere studiekosten niet meer betalen. Daarom doet ze een
beroep op het ITF. Wij willen haar graan ondersteunen, want als ze haar studie heeft afgerond zal
ze haar kennis inzetten om haar gemeenschap te ondersteunen bij de strijd tegen de
voortdurende bedreiging van haar cultuur en leefomgeving. In totaal is 2730 euro nodig.
2021-002 Een cacaoplantage voor de toekomst
We werken al lang samen met de gemeenschap in Bajo Coen. Een drietal families, Grupo Pli,
neemt om hun economische positie te verbeteren het initiatief een cacaoplantage te starten. Er is
land beschikbaar dat geschikt is voor het aanplanten van 400 cacaobomen. Voor het opkweken
van de cacaoboompjes, het uitplanten en materiaal om de bomen de eerste jaren te helpen bij
hun groei wordt steun gevraagd van het ITF. We willen hen graag steunen met 1947 euro.
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Projecten 2021 - vervolg
2021-003 Landaankoop voor bronbescherming
In Talamanca in het zuiden van Costa Rica werkt het ITF al lang samen met de
indianengemeenschap van Bajo Coén. Haar leefgebied is sterk aangetast en ontbost. Recent is de
gemeenschap in staat gesteld om een hectare land te kopen. Hier bevinden zich twee belangrijke
bronnen die de grotere rivier Rio Sioli voeden. Het is belangrijk deze bronnen veilig te stellen door
het land te herbebossen en de aangetaste bronnen te herstellen. Ook vorig jaar hebben we deze
landaankoop ondersteund. Voor de aankoop van nog eens 0,3 hectare is 2275 euro nodig.
2021-004 Verbetering bezoekersfaciliteiten Madre Verde
Net als vorig jaar vraagt Madre Verde onze hulp bij het verder verbeteren van bezoekersfaciliteiten
die nodig zijn om open te kunnen blijven. Vlakbij Palmares de Alajuela, min of meer in de centrale
vallei van Costa Rica, bevindt zich Madre Verde, een natuurbeschermings- en educatie-‘park’. Het
ITF ondersteunt de organisatie al jaren omdat het prachtige gebied een belangrijke functie heeft in
natuureducatie. Honderden schoolklassen komen op bezoek en ook toeristen weten hun weg te
vinden. Maar tegenwoordig mogen schoolklassen alleen komen als voldaan wordt aan nieuwe
richtlijnen van de overheid voor faciliteiten. Er moet een receptie zijn, een toiletgebouw dat aan
speciale eisen voldoet, een geschikte toegang tot het gebied en duidelijke bewegwijzering van de
wandelpaden. Aan het ITF wordt wederom een bijdrage gevraagd van 2821 euro.

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.
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.
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Financiën 2020

Met speciale dank aan

Beginsaldo
Inkomsten
Particulieren
Boomcertificaten
en CO2
Organisaties:

57.038,00

Algemeen
Erfenis

6.539,00
105.518,00
7.297,00

Diversen
Trifid
Trees for All
Bossennoodfonds

2.600,00
438.537,00
105.000,00
1.000,00
666.491,00

Uitgaven
Bankkosten
Organisatie
Projecten

337,00
1.532,00
Trees for All
Projecten Guatemala
Projecten Costa Rica
Bossennoodfonds

118.022,00
98.559,00
9.046,00
3.000,00

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

230.496,00
Eindsaldo

493.033,00

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.

www.itf.nl

