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Opsteller Jos Duindam. 

Pingjum, 3 januari 2018.
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Voorwoord 
Voor ons als stichting WakK was 2017 een moeilijk jaar. Er werden nieuwe eisen gesteld aan 

sponsoring in de toekomst. De druk kwam te liggen bij het certificeren in de vorm van Carbon Credits 

voor aangeplant bos. Het is gebleken, dat dit een peperdure methode is.  

WakK heeft in overleg met Greenchoice een alternatieve route gevonden. 

Aan de andere kant schreeuwden de projecten om meer geld. Door onze partners in Tanzania is 

buitengewoon veel werk verzet. De bosprojecten zijn flink uit hun jasje gegroeid. Daarover later 

meer.  

Activiteiten 2017 

Certificering. Samenwerking en nieuwe meetmethodes. 

Het meten van bosprojecten wordt steeds belangrijker voor de voortgang van de WakK-projecten. 

Begin januari 2017 is daarom meteen begonnen met een certificeringstraject. Een team van 

universitair geschoolden ging aan de slag onder leiding van Eradius Simon. Dit team heeft vooral 

projecten gemeten met al oudere bossen in Bukoba, Karagwe/Kyerwa en Sumbawanga.  

Helaas is dit niet vlekkeloos gebeurd en is er geen vervolg op gekomen. De kosten waren wel hoog. 

Ruim 10.000 euro. 

Na de eerste metingen, die niet goed gingen, maar waar wel veel van geleerd is, is in mei contact 

gezocht met Pieter Boele1 van Hensbroek van RUG (RijksUniversiteit Groningen). Er werd vanuit de 

RUG een Summerschool georganiseerd voor Groningse studenten in Tanzania. Deze Summerschool 

werd mede voor studenten van Mzumbe universiteit in Morogoro, waar Aurelia les geeft 

georganiseerd. De Summerschool stond in het teken van het verzamelen van gegevens over 

bosprojecten. Om dit te optimaliseren heeft Pieter Boele zijn vriend Pier Fantozzi in van de 

universiteit Siena in Italië ingeschakeld. Fantozzi is expert in het meten en in kaart brengen van 

landschappen.  

Fantozzi was zelf ook aanwezig op de Summerschool. Samen met Aurelia werd een nieuw plan 

opgesteld. Twee jonge medewerkers van Gepat werd geleerd , hoe de bossen op te meten.  

Een Mzumbe-master student zendt de betreffende data naar Fantozzi in Italië, een efficiënte 

methode. Door het in kaart brengen van de projecten, kan meteen gezien worden via de satelliet 

welke plekken door WakK bebost worden, wat weer essentieel is voor Greenchoice.  

 Inmiddels zijn de projecten van Bukoba district en Karagwe/Kyerwa in kaart gebracht.  

 Professor Fantozzi heeft aangegeven, dat zijn werk ons geen geld kost.  

 De Summerschool van 2018 gaat zich vooral bezighouden met de sociale kant van de 

bosprojecten.  

 Inmiddels is het kenniscentrum in Kituntu uitgebreid met slaapgelegenheid en schoollokalen. 
                                                             
1 Pieter Boele heeft Aurelia Kamuzora begeleid toen ze in Groningen studeerde. 
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Bezoek Tanzania 

Het is belangrijk voor de bosprojecten, dat er uit Nederland regelmatig iemand langs komt.  

Van 2 tot 12 februari is er een bezoek gebracht door Lineke, Jos en zoon Jelle2. 

Er was een bijeenkomst met boomkwekers in het kenniscentrum in Kituntu. Ook was het nuttig, dat 

kwekers elkaar spraken tijdens de excursie naar het Magdalena forest, waar verschillende 

boomsoorten zijn uitgeprobeerd. Dit bos is opgezet door familie Kamuzora in samenwerking met 

financiële bijdrage van de familie Duindam. Het past ook mooi bij het kenniscentrum SaraGEC van 

GEPAT. 

 

 
                                                             
2 Jelle –geboren in Kagera - wordt gezien als mogelijke opvolger voor het beheer en de voortgang van 

WakK. Hij heeft een verslag geschreven, dat op verzoek toegestuurd kan worden.  
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Bevindingen 

Het aantal boomkwekerijen in Karagwe was al uitgebreid van 27 naar 50.  Er stonden echter nog 

meer kwekers in de rij om mee te doen. Inmiddels is - eind 2017 - het aantal kwekerijen in 

Karagwe/Kyerwa uitgebreid naar 100, wat nu gezien wordt als een maximum. In beide districten is 

het nu makkelijker om aan boompjes te komen. De afstand naar de boeren is kleiner geworden, wat 

kostenbesparend is. Door deze grote aantallen wordt de verkrijging van financiering moeilijker. 

Daarom wordt er een kleine bijdrage per boompje gevraagd. Echter veel kopers hebben weinig of 

geen geld, de reden dat er nu ook  in de vorm van arbeid  betaald worden. 

Werkgelegenheid. 
Met 100 kwekerijen, die elk gemiddeld 50.000 boompjes afzetten, schept de stichting WakK dus veel 

werkgelegenheid; vooral de armste mensen krijgen zo zinnig werk.  

Aurelia schakelt ook minder validen in, die potjes kunnen vullen en zich zodoende nuttig voelen.  

Er worden honderden vrouwen - waarvan de man naar de stad vertrokken is en niet meer terug komt 

- ingezet. Met de inkomsten kunnen ze het onderwijs3 van hun kinderen betalen.  De bosprojecten 

van WakK zijn inmiddels verspreid over heel West Tanzania 

Nieuwe ontwikkelingen. 

Bij Greenchoice: Op 28 september is er een bezoek gebracht aan Ruben Veefkind. Met Ruben 

waait er een nieuwe wind . Hoe meer bos er aangeplant wordt hoe beter. Op 11 november wederom 

een bezoek. Nu was ook Martijn Snoep van Face the Future aanwezig4.  

Bij  GEPAT van Aurelia Kamuzora in Karagwe Kyerwa zijn er vanaf 2014 samenwerkingsverbanden 

met bisdom Bukoba opgestaet. Father Deocratias Mwikira is daar de steunpilaar voor de WakK-

projecten. Father Deo is ook de ambassadeur naar de andere bisdommen. 

 

                                                             
3 Dit  geldt nu nog alleen voor Karagwe/Kyerwa.  

4 Martijn en Ruben gaan mee naar Tanzania. Het is de bedoeling dat er afstemming komt met de 

meetdienst in Tanzania. 
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In 2014 is men begonnen met 2 boomkwekerijen in Bukoba. De vraag naar boompjes was 

overstelpend. Alle parochies hebben eigen bosprojecten. Omdat de afstanden groot zijn, zijn er nu 15 

kwekerijen in Bukoba, die elk 100.000 tot 120.000 boompjes per jaar leveren aan de arme bevolking. 

Daarnaast is er Tasufifa, de boerderij, opgezet met geld van WakK,  tevens viskwekerij en 

boomkwekerij. Er is nu eindelijk succes na 3 jaar met vis. Er bestaan nu ook plannen om op andere 

plaatsen met een viskwekerij te beginnen.  

 

 

In Sumbawanga. Bisschop Damiaan vindt herbebossing erg belangrijk. In 2016 is Father Ignas 

daarom begonnen met de aanplant van bos in het zuiden van Tanzania. Met steun van WakK is 

begonnen met 9 boomkwekerijen. In 2017 zijn er meer kwekerijen ontstaan. Nu zijn er 88 

boomkwekerijen en zijn er 1,5 miljoen bomen geplant in het district Rukwa .  
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Een groene brug in heel West Tanzania. Het succes met bisdom Bukoba in het noorden en 

Sumbawanga in het zuiden, is niet onopgemerkt gebleven. Bisdom Rulenge heeft op eigen houtje 

een aanvraag ingediend bij Greenchoice in juli 2017. Greenchoice heeft die aanvraag doorgegeven 

aan WakK. Father Gratian is een zeer enthousiaste landbouwkundige. Hij heeft grootse plannen om 

Ngara en Biharamulo district te vergroenen. Father Ignas Mafuta (Sumbawanga) is ook een vriend 

van hem. Samen is er het plan bedacht om heel West Tanzania bij de projecten te betrekken. WakK - 

in casu Jos Duindam - heeft persoonlijk een brief geschreven aan de bisschop van Rulenge, waar hij 

hier om vroeg. De laatste maanden van 2017 is er veel gebeurd om die “groene brug” gestalte  te 

geven. In Ngara zijn 25 boomkwekerijen opgezet met elk 40.000 potjes. Dat is dus 1 miljoen 

boompjes per jaar. In Biharamulo zijn 20 boomkwekerijen opgezet met gemiddeld elk 37.000 potjes. 

Totaal zijn nu al 70.000 boompjes uitgeplant. 

In Kigoma. Father Ignas Mafuta is half december teruggekomen uit Kigoma. Daar is een begin 

gemaakt met de vergroening. Er zijn 15 kwekerijen opgezet met totaal 120.000 boompjes.  

In Katavi/Mpanda - grenzend aan Sumbawanga - zijn de eerste 13 kwekerijen opgezet met ook 

120.000 boompjes.  Zo is de groene brug in heel West Tanzania in korte tijd tot stand gekomen.  

Vooruitzicht 2018. 

Er is dringend behoefte aan extra financiële hulp. Gelukkig denkt Greenchoice hier ernstig over na. 

Dit is ook voor Greenchoice een kans om een enorm areaal aan bos te helpen opzetten en 

bovendien in een gebied waar naast zelfvoorzieningslandbouw geen werkgelegenheid is. Een gebied 

van 2000 km lang en 200 km breed. Met dit project samen met de Rooms Katholieke kerk krijgt 

verloren en geërodeerd land een nieuwe functie, die de mensen werk en inkomen geeft. Met Father 

Deo, Father Ignas en Father Gratian heeft de stichting WakK betrouwbare leidinggevende partners. 

Met de parochies zijn er vele enthousiaste vrijwilligers (Catechisten) en Jumia Ndogo ndogo 

(gebedsgroepen), die de projecten ondersteunen, waardoor de kosten relatief laag blijven.  

Paus Franciscus heeft opgeroepen om onze natuur te herstellen. Gelukkig wordt deze stem in dit 

gebied serieus genomen. Bij een warmer klimaat/stijgende temperatuur, kunnen de bossen wat 

schaduw brengen en de waterbronnen in stand houden. 
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