Stichting Africa Wood Grow
Jaarverslag 2020

INTRODUCTIE
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Africa Wood Grow. Met
trots presenteren wij de resultaten van een voor iedereen bewogen
jaar. Door toedoen van de pandemie was het dit jaar onmogelijk om
onze projecten in Kenia te bezoeken. Natuurlijk zijn er, ondanks dat,
ook dit jaar weer heel veel bomen geplant.
Naast het bomen planten is er ook in Nederland niet stilgezeten. Zo is
er in samenwerking met H+N+S Landschapsarchitecten en
Witteveen+Bos hard gewerkt om een gebiedsvisie te ontwikkelen, en
hebben we stappen gezet om onze website verder te verbeteren en
makkelijker donaties te kunnen ontvangen.
In dit document vindt u de toelichting op de belangrijkste activiteiten
en grootste mijlpalen van dit jaar. Mocht u na het lezen nog vragen
hebben, schroom dan niet om contact op te nemen met onze
penningmeester; Willemijn van Leeuwen
(l.willemijnvanleeuwen@gmail.com).

WERKGEBIED
Sinds de oprichting van de Stichting Africa
Wood Grow zijn wij actief in het stroomgebied
Tiva rivier. Elk jaar streven wij ernaar om de
natuurlijke ecologische balans van dit gebied
verder te herstellen. Dit doen we door middel
van het planten van voor dit gebied inheemse
boomsoorten. Door de lokale bevolking hierbij
te betrekken realiseren we zo een ecosysteem
wat meer in balans is, terwijl we op hetzelfde
moment de veerkracht van de lokale bevolking
vergroten.

BOMEN PLANTEN
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Dit jaar heeft de stichting weer veertien nieuwe boeren bij
haar projecten kunnen betrekken. We hebben hen voorzien
van middelen voor jonge bomen, en van alle materialen die
zij nodig hebben om hun eigen bos te beginnen.
Met de veertien nieuwe boeren zijn er nu tweeëndertig
boeren die een eigen stuk bos onderhouden. Om alle
activiteiten omtrent het planten en onderhouden van deze
bossen toe overzien hebben we sinds dit jaar een lokale
projectmanager aangenomen. Deze project- manager
houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken en helpt
met het plannen van betrekken van nog meer nieuwe
boeren in de komende jaren.
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Bij de boeren die in
2017 hun bos hebben
aangeplant groeien de
bomen ondertussen als
kolen!

IN KAART BRENGEN
Naast alle boeren die al een
eigen bos hebben, hebben we
een lokale onderzoeker alle
boerderijen van de leden van
de Kamiti CBO in kaart laten
brengen. Het is voor ons erg
belangrijk om te weten waar de
bomen geplant worden, maar
ook om te weten waar boeren
wonen die interesse hebben
om in de nabije toekomst ook
hun eigen bos aan te planten.
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https://ap.lc/KbAfE

NIEUWE PARTNERS
Sinds halverwege 2020 is de stichting
een partnerschap aangegaan met
uitgever NWST. De uitgever geeft met
haar initiatief “new trees” haar partners
de mogelijkheid maandelijks 1% extra te
betalen. Deze 1% wordt, na
verdubbeling door NWST zelf,
gedoneerd aan Africa Wood Grow. Hier
kunnen wij dan weer bomen van
planten. Inmiddels hebben al 10
partners van NWST zich aangesloten bij
dit initiatief.

LANDSCHAPSVISIE
Wanneer er in Kenia hard gewerkt werd aan het planten van bomen, werd er ondertussen in
Nederland hard gewerkt om het verhaal van Africa Wood Grow in beeld te brengen.
In samenwerking met H+N+S Landschapsarchitecten en Witteveen + Bos is het werkgebied
beter in kaart gebracht en zijn de stappen die de stichting doorloopt om haar doelen te
bereiken duidelijker op papier gezet. Dit levende resultaat geeft ons een mooie houvast voor
wanneer wij onze doelen naar andere communiceren, maar geeft ons bovenal inzicht in
welke informatie we nog zullen moeten vergaren om onze strategie verder te verﬁjnen.
Bezoek onze webiste africawoodgrow.org, en doneer!

FINANCIËlE VERANTWOORDING - INKOMSTEN
DONATIES

€20.181,78

Alle inkomsten die door onze stichting worden
gegenereerd zijn afkomstig van donaties. Voor
het overgrote deel gaat het hier om individuele
donaties tussen de €5 en €500. Echter zien we
ook steeds vaker wat grotere donaties van
rond de €1000. We willen iedereen die heeft
gedoneerd, grote of kleine bedragen, heel erg
bedanken voor hun bijdrage.

In 2020 hebben we weer een mooi bedrag verzameld om
meer boeren van hun eigen stukje bos te kunnen
voorzien. Zeker aan het eind van het jaar hebben we een
toename gezien in het aantal donaties. Naast veel
activiteit van ons op social media hebben we het rond
die tijd ook een stuk makkelijker gemaakt voor mensen
om te doneren door een donatie knop toe te voegen aan
onze website. Echter hadden we dit zonder de hulp van
Pixelpanters nooit zo makkelijk kunnen doen. Zij hebben
in die periode tijd gedoneerd om onze website op te
knappen en de donatie knop werkend te maken. Wij zijn
hun erg dankbaar voor hun bijdrage.
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Financiële Verantwoording - Kosten
BOMEN PLANTEN

€9040,-

PROJECT MANAGMENT

€1793,16

TRAINING

€ 950,-

ONDERZOEK & EVALUATIE €1640,COMMUNICATIE

€1934,-

REISKOSTEN

€ 222,36

BANKKOSTEN

€ 337,71

OVERIG

€ 66,12

TOTAAL

€15.983,35
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Alle uitgaven aangegeven met een kleur groen, zijn
kosten die wij maken in Kenia. Deze uitgaven
stimuleren de lokale economie!

KOSTEN TOELICHTING & BALANS
Elk jaar streven we ernaar zo veel mogelijk van de
binnengekomen donaties uit te geven aan het planten van
bomen. Maar, om als stichting vooruit te blijven gaan en zoveel
boeren te kunnen helpen als wij willen helpen moeten we hier en
daar ook andere uitgaven doen.
Zo moeten we af en toe onderweg om ons verhaal te vertellen,
spenderen we wat aan materiaal om via beeld ons verhaal over
te brengen en laten we soms onderzoeken uitvoeren om nog
meer informatie over het gebied te vergaren.

DONATIES
TOTAAL
BALANS

€20.181,78
€15.983,35
€ 4198,43

De inkomsten die wij dit jaar niet hebben
uitgegeven zullen meegenomen worden naar
volgend jaar. Omdat “grote” plantseizoen in
Kenia (vlak voor het lange regenseizoen) in
november valt, moeten wij al vrij vroeg in het
jaar besluiten hoeveel boeren we kunnen
ondersteunen. Gelukkig is er ook in April weer
een regenseizoen, en kunnen we dan weer een
aantal extra boeren bij ons project betrekken.

Bezoek onze webiste africawoodgrow.org, en doneer!

BESTUUR
Stichting Africa Wood Grow heeft op het moment vier bestuursleden, allen met onze eigen beweegredenen zetten
we ons wekelijks in om de wereld een stukje mooier te maken. Al het werk wat wij voor Africa Wood Grow
verzetten, doen wij op geheel vrijwillige basis. Zo zorgen we ervoor dat met de donaties die we binnen krijgen we
een zo groot mogelijke impact kunnen maken in Kenia, waar het hard nodig is.

Roeland Lelieveld
Voorzitter

Willemijn van Leeuwen
Penningmeester

Arjen Spijkerman
Secretaris

Josje Hoefsloot
Bestuurslid

In het dagelijks leven werkzaam als:
Adviseur Duurzaamheid bij de
gemeente Den Haag

Project Manager bij Humboldt
Environmental Systems

Projectleider bij H+N+S
Landschapsarchitecten

Landschapsarchitect bij H+N+S
Landschapsarchitecten

https://youtu.be/HQb7n-sZc1c
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