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NIEUWSBRIEF 2022

Vrienden en vriendinnen van het International Tree Fund.
In dit derde coronajaar leren we met de pandemie om te
gaan – al lukt dat de een beter dan de ander, zo zien we
om ons heen. Dit geldt helaas voor onze vrienden en
vriendinnen in Costa Rica en Guatemala. De samenleving in
deze landen is anders georganiseerd en de overheid heeft
zijn beperkingen. Gezondheidszorg is voor velen niet of
slechts beperkt beschikbaar. Voor de meeste van onze
partners geldt dat zij achter in de rij staan om ingeënt te
worden. Van de inheemse bevolking in Costa Rica hebben
we pas recent het bericht ontvangen dat zij een vaccinatie
kan krijgen. De bevolking in Guatemala heeft het nog
steeds zwaar en de coronamaatregelen helpen niet mee
om rond te kunnen komen.
Ondanks alles hebben we als organisatie gewoon
doorgewerkt. De projecten uit de nieuwsbrief van 2021
konden we allemaal financieren. Ook de contacten zijn
regelmatig en constant gebleven. We hopen dat er in 2022
weer gereisd kan gaan worden om iedereen te bezoeken.
In deze nieuwsbrief informeren we u over de stand van
zaken en over onze projecten voor het komende jaar. Wij
zouden het zeer waarderen als u de nieuwsbrief deelt in
uw omgeving en ook anderen attendeert op de
mogelijkheid een bijdrage te geven.
Leen Verbeek
Voorzitter International Tree Fund
Website
Bezoekt u ook eens onze website www.itf.nl.
U vindt daar onze films, eerdere nieuwsbrieven,
het formulier om boomcertificaten te bestellen,
lopende en uitgevoerde projecten enz. enz.
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IN MEMORIAM GLORIA
Helaas is de ons zeer dierbare Gloria afgelopen jaar aan haar diabetes overleden.
Gloria was een van de eerste personen waar het ITF midden jaren 80 in Costa Rica projecten mee is
gaan doen. Samen met Juanita zette zij aan de rand van het Bribri-reservaat, in het oostelijke puntje
van Costa Rica een zeer succesvolle Leguanen kwekerij op. Deze dieren werden in dat gebied door
jacht met uitsterven bedreigd. Tot nu toe zijn er zo’n 50.000 leguanen grootgebracht en tot op de dag
van vandaag worden er nog leguanen gekweekt en weer in het wild uitgezet.
Gloria was een bijzondere vrouw: zij stond aan de ene kant voor het behoud van de kennis en tradities
van het inheemse Bribri volk waar zij toe behoorde, maar was aan de andere kant een
vooruitstrevende vrouw, die besloot zonder man samen te leven aan de rand van het reservaat als
contact tussen de inheemse bevolking en de buitenwereld. Zij had wel twee neefjes in huis genomen,
Duaro en Kesuar, die inmiddels zijn opgegroeid tot volwassen mannen met weer hun eigen wijze van
bijdragen aan hun gemeenschap.
Gloria was een zeer hartelijke, goedlachse en gastvrije vrouw waar wij veel van hebben geleerd.
Wij zullen haar zeer missen.

An Gloria (Midden) op het erf van de kwekerij

Gloria bereidt een avondmaal
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VRIJWILLIGERS BIJ HET ITF
Odette Lips heeft als penningmeester vele jaren de financiële administratie voor ons verzorgd. Zij
is dit jaar met haar werkzaamheden voor ons gestopt. Elk jaar de inkomsten en uitgaven
bijhouden, de internationale overschrijvingen verzorgen en een jaarrekening opstellen is altijd zeer
naar tevredenheid verlopen. Wij bedanken Odette voor haar inzet en tijd.
Johanna Haanstra neemt de administratieve werkzaamheden over en Bertan van Zanten is onze
nieuwe penningmeester. Al met al bestaat het International Tree Fund nu uit zestien vrijwillige
medewerksters/medewerkers. Een enthousiaste ploeg waar ieder een eigen taak in grote
zelfstandigheid uitvoert.

RESULTATEN GUATEMALA
De leden van vakbond CGTG hebben het zwaar en dat geldt ook voor de organisatie. Onze donatie
van vorig jaar heeft hen geholpen om deze moeilijke tijd door te komen. Ook de jeep die is
gefinancierd heeft meer dan goede diensten bewezen. Afdelingen en mensen konden ook als zij
veraf woonden worden bezocht en waar nodig geholpen. De eigen medische diensten, hoe
beperkt ook, zijn voor velen de enige optie geweest. Op dit moment wordt overlegd om hen dit
jaar weer te bezoeken en onze bijdrage te leveren aan bijeenkomsten en gesprekken met
overheden. In de volgende nieuwsbrief zullen wij u daarover informeren.

RESULTATEN COSTA RICA
Studiegeld voor Flor Morales Segura (2021-01)
Flor Morales is afkomstig uit de Bri Bri gemeenschap. Afgelopen
jaar heeft zij met financiële steun van het ITF haar studie rechten
kunnen afronden. Als alleenstaande moeder van twee tieners in
een omgeving met veel uitdagingen, is dit een bijzondere
prestatie. Flor gaat haar kennis inzetten in lezingen, workshops en
advies aan de mensen uit haar gemeenschap. Met deze
ondersteuning staan zij sterker in de strijd voor behoud van hun
cultuur en leefomgeving.
Medicinale planten in Bajo Coén
We werken al lang samen met de gemeenschap in Bajo Coén In
Talamanca, in het zuiden van Costa Rica. Al eerder droeg het ITF
bij aan een project van vrouwengroep Sebliwak om medicinale
planten te zaaien. Afgelopen jaar is dit project uitgebreid en zijn
er nog 160 planten bij gekomen. Een deel van de aanplant is door
droogte en klimaatverandering beschadigd, maar de vrouwen
lossen dit op door samenwerking en uitwisseling van zaailingen
De medicinale planten worden gebruikt door de betrokken
families en hun buren.

Flor Morales voltooide haar studie rechten
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RESULTATEN COSTA RICA VERVOLG
Landaankoop voor bronbescherming (2021-003)
Het leefgebied van de Bajo Coén is sterk aangetast en ontbost. Recent is de gemeenschap in staat
gesteld om een hectare land te kopen. Hier is het afgelopen jaar met ITF-steun 0,3 hectare bij
gekomen. In het gebied liggen twee belangrijke bronnen die de grotere rivier Rio Sioli voeden. Deze
bronnen zijn schoongemaakt en zullen in de toekomst bijdragen aan verder herstel van het
omliggende bos en watervoorziening voor de bewoners.
Verbetering bezoekersfaciliteiten Madre Verde (2021-004)
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 voorlichting over de natuur. Honderden
schoolklassen bezoeken het park en ook toeristen weten het 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. Met ITF-steun
zijn deze faciliteiten afgelopen jaar gerealiseerd.
Natuureducatie Térraba
De gemeenschap 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 hun leefgebied door
economische en politieke ontwikkelingen in Costa
Rica steeds verder aangetast. Veel bos heeft
plaatsgemaakt voor met name veeteelt en de Térraba
hebben steeds minder te zeggen over hun leefgebied.
De gemeenschap heeft ASODINT opgericht om
verdere degradatie van het land tegen te gaan, natuur
te herstellen en ook politiek een stem te laten horen.
ITF heeft dit financieel ondersteund door de aanleg
van een boomkwekerij met 6000 boompjes. Er zijn
kinderactiviteiten georganiseerd, waarbij ouderen
kinderen leerden over natuurbescherming en cultuur.
Ook is contact gezocht met het Ministerie van
Omgeving en Energie, om het belang van
natuurbehoud te bespreken. Ondanks de uitdagingen
van de pandemie is het project succesvol uitgevoerd.

Boom in de boomkwekerij van de Térraba
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CARARA ECOLOGISCHE CORRIDOR
2021 was geen gemakkelijk jaar voor Arbofilia, de partner in Costa Rica die met onze hulp werkt
aan de Carara Ecologische Corridor. Het overlijden van Anabelle laat een groot gat achter en ook
Miguel heeft in het ziekenhuis gelegen. Hun volwassen kinderen Sofia en Miguel hebben het
nodige gedaan om het project op gang te houden en ook in het gebied van de Corridor zelf is hard
gewerkt, onder leiding van Giovanni Sanchez en Don Oscar Venegas-Corrales. In deze film leer je
Don Oscar kennen en laat hij het resultaat van al zijn jaren werk in de Corridor zien:
shorturl.at/oyHL9
Het was het laatste aanplantjaar met steun van Trees for All. In 2021 zijn ruim 47.000 boompjes
geplant van 60 verschillende soorten, in totaal zo’n 34 hectare. Dit zijn veelal boomsoorten van het
volgroeide bos, die schaduw nodig hebben om te groeien en daarom in jong pionierbos zijn
geplant. Voor de mensen in het gebied was het aanplantproject een belangrijke bron van
inkomsten in onzekere coronatijden. Om ze niet in gevaar te brengen zijn we niet op bezoek
geweest: de vaccinatiegraad in Costa Rica was nog laag en mensen in de bergen probeerden zo min
mogelijk contact te hebben met de buitenwereld.
De komende jaren worden de aangeplante boompjes nog onderhouden. Daarnaast wordt gezocht
naar geschikte percelen om aan te kopen. Arbofilia wil nu eerst inzetten op het aankopen van
stukken oerwoud die bescherming verdienen, zoveel mogelijk in aansluiting op de huidige percelen
in de corridor. We hopen volgend jaar weer een bezoek te kunnen brengen aan het gebied.
PS Heeft u de mooie filmpjes van de Corridor op onze website al eens bekeken? Bekijk het hoogste
punt van de Corridor (Turrubares en het dorpje La Potenciana) vanuit vogelvlucht in de volgende
video! shorturl.at/fiA09

HET BOSSEN NOODFONDS
Al 25 jaar steunt het ITF-BNF steunt tal van urgente en bijzondere acties wereldwijd, met snelle
kleinschalige financiering tussen de 500 en 3000 euro. Het BNF springt bij in situaties van acute
overmacht en crisis, maar ook wanneer zich bijzondere kansen voordoen om bos te beschermen
en de rechten en bestaansbasis van bosafhankelijke, vooral inheemse, gemeenschappen te
verbeteren.
In de afgelopen jaren zijn een grote variëteit aan kleine initiatieven ondersteund. Voorbeelden
zijn: financiering van een advocaat om inheemse gemeenschappen bij te staan hun landrechten
tegen een oprukkend mijnbouwbedrijf te verdedigen in Ecuador; Dayak-gemeenschappen die hun
land en bos beschermen tegen oprukkende palmolieplantages in Borneo; het bestrijden van
kwikvervuiling in de Orinoco rivier in de Venezolaanse Amazone; een herbebossingsproject door
een dorp van Negrito jagers- en verzamelaars in de Filipijnen; medicijnen en voedsel voor door
COVID-19 en natuurgeweld getroffen dorpen in Azië. En de financiering van klein logistiek
materieel voor een Papoea gemeenschap die ijvert voor de bescherming van de unieke
biodiversiteit van een bos. Dat bevindt zich in de vulkaankrater die dit volk al eeuwen bewaakt.
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PROJECTENLIJST ITF 2022
COSTA RICA
2022-001 Wildlife monitoring.
Het regenwoud wat Madre Verde beschermt is prachtig en de biodiversiteit is er hoog. Daar
wordt ook onderzoek naar gedaan. Maar wilde dieren zijn schuw en om goed te monitoren welke
dieren er in het gebied rondscharrelen, wil Madre Verde 4 zogenaamde cameravallen
aanschaffen. Dit zijn fototoestellen met een bewegingssensor, die worden opgehangen op
plekken in het bos. Als er een beest langs de sensor loopt maken ze een foto. De camera
fotografeert ook in het donker.
Voor vier camera’s is 492 euro nodig.
2022-002 Een inclusief en toegankelijk Madre Verde.
Madre Verde is een natuurbeschermings- en educatiepark voor iedereen die het wil bezoeken.
Maar dat nog niet mogelijk voor iedereen. Het park is op sommige plekken niet toegankelijk voor
mensen die moeilijk ter been zijn of in een rolstoel zitten. Om te zorgen dat ook zij van de natuur
kunnen genieten en participeren in de educatieve programma’s wil het park nieuwe paden
aanleggen en gebouwen, wc’s, receptie en zalen rolstoeltoegankelijk maken.
We willen hen graag steunen met 4873 euro.
2022-003 Hier praten we Ngäbere!
Nete blita tä ngäbere! – hier spreken we Ngäbere! Ngäbere is de taal van de Ngobe. Een taal die
onder druk staat en verloren zal gaan als er niet actief aan gewerkt wordt om dat te voorkomen.
Ngäbere is allereerst een spreektaal en om die aan te leren wordt
een digitaal boek ontwikkeld dat speciaal gericht is op conversatie.
Het zal worden verspreid onder de verschillende Ngobe
gemeenschappen in Costa Rica. Om onderzoek te doen en het
cursusmateriaal te ontwikkelen wordt aan het ITF een bijdrage
gevraagd van 2953 euro.
2022-004 Bomen kweken en herbebossen.
Het ITF ondersteunt jaarlijks wel ergens herbebossingsactiviteiten
in Costa Rica. We zien eigenlijk altijd goede resultaten. Grond die
door veeteelt of landbouw is uitgeput en waar erosie vrij spel
heeft, ziet er vaak een paar jaar nadat er bomen zijn geplant
alweer uit als een echt bos. Dat heeft veel voordelen, zoals het
behoud van biodiversiteit, het beschermen van waterstromen of
het aan elkaar knopen van natuurlijke gebieden. Dit jaar vragen
de Térraba onze steun voor het opzetten van een boomkwekerij
en het herbebossen van voormalige landbouw- en veeteeltgrond.
Het ITF wil een bijdrage geven van 3524 euro.

Apen in het gebied van Madre Verde
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2022-005 Bananen, bananen, bananen!
Het afgelopen jaar is door extreme regenval en tropische storm een groot deel van de bananenteelt
verloren gegaan. Zeven vrouwen van de Grupo Mujeres Sebliwak in Bajo Coén nemen het initiatief
om ruim een halve hectare opnieuw aan te planten met plantain, bakbanaan. Die wordt veel gegeten
als bron van zetmeel. Voor het aankopen van pootmateriaal, grondbewerking en om het land
onkruidvrij houden is geld nodig. Aan het ITF is een bedrag gevraagd van 2436 euro.
2022-006 Traditionele medicijnen tegen COVID-19
In de gemeenschappen van de BriBri en Cabécar indianen in Bajo Coén en Bajo Chirripó doet onze
goede vriend Ali Garcia onderzoek naar het gebruik van traditionele medicijnen om de effecten van
corona te bestrijden. Het is een vrij intensief traject waarbij hij gemeenschappen bezoekt, mensen
interviewt en de resultaten in het Spaans en Engels worden vertaald zodat ook de medische wereld
op de hoogte is. Het ITF wil graag bijdragen met 2609 euro.
2022-007 Herdruk van Mijn andere leven in het Bri Bri
In 2019 heeft ITF de totstandkoming van een kinderboek in het Bri Bri ondersteund. Inmiddels
hebben alle exemplaren hun weg naar gretige lezers gevonden. Voor een herdruk wordt het ITF een
bedrag gevraagd van 2264 euro.
2022-008 Medicinale planten en garnalenkwekerij
In Sös, Kachabri in Alta Talamanca werkt het ITF al vanaf de oprichting van de organisatie. Dit jaar is
ons gevraagd drie projecten te ondersteunen: het opzetten van een kwekerijtje voor medicinale
planten, het produceren van verschillende gebruiksvoorwerpen gemaakt van planten uit de regio en
het aanleggen van een kweekvijver voor garnalen en langoustines. Er is in totaal 2758 euro nodig.
2022-009 Nog meer bananen!
Elf vrouwen in Kachabri, Talamanca hebben zich verenigd in de Grupo Mujeres Soswak. Net als in
project 2022-005 willen ze bananenteelt starten. Er wordt ruim een halve hectare aangeplant,
waarvoor 3218 euro nodig is.
2022-010 Yam is jummie!
Yam is yucca, een knol die veel gegeten wordt als zetmeelbron,
net als ñampi. In Bajo Coén worden door drie families verenigd in
de Grupo Apliña 3 hectare aangeplant met yucca en ñampi, omdat
dit basisvoedsel belangrijk is voor de Cabécar. Om pootmateriaal
te kopen en het land te bewerken is 1931 euro nodig.

BOOMCERTIFICATEN
Het ITF verkoopt nog steeds boomcertificaten. Ze zijn € 15,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, of bij het secretariaat.

ITF-boom in Costa Rica
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FINANCIËN 2021
De stichting heeft in 2021 afgerond € 136.000 mogen ontvangen en
€ 102.000 uitgegeven. Meer informatie in onderstaand overzicht:

Inkomsten
donaties
algemeen
kleine projecten
boomcertificaten
donaties grote projecten
Trees for All
andere grote projecten
kosten
organisatiekosten
projecten Costa Rica
projecten CGTG
Trees for All
Bossennoodfonds
TOTAAL:
SALDO:

Met speciale dank aan

Uitgaven

7.209,56
15.469,59
215,00

Colofon
International Tree Fund
NL52INGB0000646171
info@itf.nl

92.550,00
20.336,00

135.780,15
33.470,70

3.412,55
16.028,52
0,00
78.856,38
4.012,00
102.309,45

De grootste bron van inkomsten was de geldstroom van Trees for All.
Daarnaast waren er relatief veel inkomsten uit donaties en erfenissen.
De organisatiekosten waren bescheiden, als gevolg van COVID-19 dat
de reizen voor bestuurlijk overleg en toezicht (tijdelijk) niet mogelijk
maakte. Gelukkig konden toch de nodige projecten doorgang vinden.
Ook de geldstroom van Trees for All naar onze zusterorganisatie
Arbofilia ten behoeve van de lopende projecten voor aanplant en
behoud van bossen/bomen aldaar bleef gehandhaafd.

Burg. Van der Heidelaan 13
3451 ZR Vleuten
030-29 70 937

Bestuur
Leen Verbeek (voorzitter)
Bertan van Zanten
(penningmeester)
Judith Westerink (secretaris)
Mark Joenje, Martijn van Dam

Het positieve saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserves.
Daarmee kunnen we in de toekomst nieuwe projecten financieren en
de onkosten van de stichting betalen.
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

