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Het probleem: The rocks are growing



¨ Houtkap voor koken
¨ Platbranden bos door veehouders voor grasland
¨ Lokale bevolking zegt : “The rocks are growing” 

oftewel erosie neemt toe
¨ Mindset:  Bos werd vroeger geassocieerd met 

schuilplaats voor wilde dieren. Kap was goed want 
geen wilde dieren meer

¨ Kagera (opp. 1,5x nederland) is een van de armste 
provincies van Tanzania



Oplossing: herstel bossen 

¨ Agroforestry door aanplant van o.a
- Eucalyptus
- Pine
- Mango
- Mihumula
- Mitoma
- Mishambia
- Citrus
- Avocado



Doelen algemeen

¨ Arme grond weer “productie”rijp maken
¨ CO2-vastlegging tbv CO2-

emissiereductiedoelstellingen (compensatie groen gas 
hoofdsponsor Greenchoice). Tegengaan climate change

¨ Tegengaan verdere erosie en natuurherstel
¨ Ontwikkeling van de community. Scheppen van banen 

en spin-off naar families (o.m. solar-lampen bij 
aanplant van 1000 boompjes)

¨ Betrekken kinderen/ scholen bij bomenaanplant om 
bewustwording van belang van bomenaanplant te 
vergroten

¨ Tegengaan armoede



Organisatie en doelen St Wakk

¨ Contract met Greenchoice voor aanplant van 2.000.000 
bomen per 2018

¨ 4 tanzaniaanse partners verantwoordelijk voor de 
aanplant:
¤ NGO Gepat http://www.gepat.co.tz/

Prof.Aurelia Kamuzora
¤ Fadeco www.fadeco.info

Joseph Sekiku
¤ Theresian Sisters http://bukobadiocese.co.tz

Sister Prudentiana 
¤ Bisdom Bukoba (parochies) 

Pater Deocratias Mwikira



Voorstellen: St WakK

¨ Jos Duindam (66 jr, Pingjum Friesland)
- Vanaf 1979 samen met z’n vrouw Lineke betrokken 

bij Tanzania. O.m. 2 jaar gewerkt voor Theresian 
Sisters: opzetten boerderij 

- In NL groepsaccomadatie met zelfcatering de 
Welstand te Pingjum (Fr) en windenergie

- St WakK: Verlichting armoede Kagera voorkomen 
uithuwelijking/verkoop kinderen door verbeteren 
inkomsten bevolking en educatie



NGO GEPAT

Objectives:
-To promote green movement, education and poverty 

alleviation through management of domestic and 
international agro-industry value chain.

Specific Objectives 
-To plant indigenous useful trees and seed oil exotic 

trees 
-To encourage intercropping in the smallholders 



Hoe werkt Gepat

¨ Doel: Ontwikkeling gemeenschap, opleiden 
kansarme meisjes en herbebossing

¨ Een zestal kwekerijen (nurseries)
¨ Gratis uitgifte stekjes
¨ Registratie aan wie wordt uitgegeven. Dit zijn de 

leden van Gepat (nu 1000 leden)
¨ Bonus bij plant 1000 bomen is een compact solar 

panel met omvormer geschikt voor 4 lampen. 
Kinderen krijgen kleine solar lamp voor 100 
aangeplante bomen



Solar panel

Een van de 6 
kwekers van Gepat



NGO Fadeco – Joseph Sekiku

¨ Family Alliance for Development and Cooperation
¨ FADECO’s mission is to stimulate rural development 

in Karagwe region by facilitating access to and 
dissemination of information, learning resources, 
and communication technologies. The station seeks 
to be “a voice for the voiceless,” offering its 
microphone to “marginalized” communities—
including the poor, women and children’s groups, the 
handicapped, and HIV-AIDS sufferers.



Hoe werkt Fadeco

¨ Agriculture Business Development (o.a kwekerij voor 
resistente bananensoorten)

¨ Bomen aanplant in directe omgeving en kwekerij
¨ Radiostation (o.a. landbouw) met een bereik van 

7.000.000 mensen



Theresian Sisters

¨ Katholieke  (invloedrijke ) missiepost 
¨ Missiewerk
¨ Bomenaanplant
¨ Boerderij (veeteelt, landbouw)
¨ Zeepmakerij
¨ Scholen (Primary, Secondary, Vocational training)
¨ Wees- en ziekenhuizen. 





Bisdom Bukoba – Father Deo

¨ 31 parochies, >500.000 gelovigen, 113 priesters
¨ 3 Ziekenhuizen, primary & secondary scholen, 

leraren opleiding

¨ Eigenaar Tsasufifa fish farm



Bijdrage BKS

¨ Opzet 2 kwekerijen in Bukoba voor father Deo/ 
Stanslaus Rwezaura

¨ Diversen projecten o.a Theresian Sisters



Even op een rijtje

¨ Jos Duindam heeft zeer goed lokaal netwerk op 
diverse niveaus bij van contacten bij regering tot kerk, 
lokale bevolking

¨ Werkt met Tanzanianen met drive die zich hebben 
opgewerkt, goed opgeleid zijn en ieder visie hebben 
op ontwikkeling van de omgeving 

¨ Werkt uitstekend samen met belangrijkste godsdienst 
daar Katholicisme en haar missie organisatie 

¨ Bomenaanplant wordt door verrichte inspanning en 
voorlichting omarmd door de bevolking

¨ Bomenaanplant wordt via radio Fadeco gepromoot
¨ Jos Duindam kent land en mensen vanaf 1979



Kansen

¨ De bomenaanplant krijgt een positieve ontvangst nu 
bij de bevolking, vraag naar boompjes neemt 
aanzienlijk toe, gebruik maken van momentum

¨ Er ontstaan ook commerciële kwekerijtjes (150 Tsh 
per plantje 2000 Tsh = 1 Euro) perspectief dat 
kwekerijtjes op zichzelf gaan draaien kan 
toenemen



Uitdagingen projecten in Kagera (1)

¨ Agrodoks/ Agromisa in contact brengen met NGO Gepat. Er 
is behoefte aan (land/bosbouwkennis) bij opzet kwekerijen. 
Voertaal is Swahili. Bij het bisdom kent men Agromisa niet

¨ ST WakK is opzoek naar sponsoring om doelstelling t/m 2018 
tw aanplant 2.000.000 boompjes te realiseren. Op bijdrage 
van hoofdsponsor Greenchoice ad 20.000 euro p jaar alleen 
gaat dit niet lukken. Daarnaast worden ook projecten als de 
fish farm, meisjesonderwijs, ziekenhuisprojecten en scholen  
ondersteund en hiervoor is meer geld nodig. Zij zoekt hiervoor 
graag het partnership met St Bouwkamp. De 2.000. 000 is 
geen beperking, hoe meer hoe beter. Voorstel volgt per april 
2016. Jos Duindam is graag bereid eea toe te lichten



Uitdagingen projecten in Kagera (2).

¨ Ondersteunen leerlingen (wees/armoede) voor secondary 
school van Theresians sisters (vaak wees) a 450 euro pp per 
jaar. Sister Prudentiana stuurt profielen door. Zie bijlage

¨ Er ligt een projectvoorstel van NGO Gepat voor uitbereiding 
van de school voor kansarme meisjes. Hiervoor is 10.000 euro 
benodigd. Projectvoorstel ligt nu bij St. Overal en NL 
Ambassade (kleine ambassade fonds). Zie bijlage

¨ Fadeco wil verder met de kweek van resistente 
bananensoorten, hiervoor is extra geld benodigd. Via NL 
ambassade is gewezen op renteloze lening (familie Stichting 
Kruidvat?)



Uitdagingen projecten in Kagera (3)

¨ Door bliksem is een deel van de stroomvoorziening van het 
radiostation van Fadeco buiten werking. Er wordt gewerkt met 
een noodvoorziening. Om de stroomvoorziening weer op orde 
te krijgen is een nieuwe omvormer nodig. 
Kosten… Foto’s voorhanden

¨ Kansarme meisjes in Kagera. Weesmeisjes hebben geen 
kansen in Kagera. Via Stanslaus wordt een meisje gesponsord 
en zij kan voortgezet onderwijs afmaken, gaan studeren. 
Stanslaus houdt andere kansrijke meisjes in de gaten. 
Bijdrage hier zo’n 150 euro (additioneel) pp per jaar.

¨ Een waterpomp is nodig bij de nieuwbouw bij het Kanjunguti
ziekenhuis. (theresian sisters)

¨ Extra gereedschap voor de afdeling houtbewerking (ther.sis)



Uitdagingen projecten in Kagera (4)

Divers
De fishfarm Tsasufifa loopt nog niet naar behoren. De vissen 

worden voor 1/10 van de beoogde prijs verkocht omdat ze te 
klein blijven. Onderzoek en advies is hier gewenst.  
Jeroen zet een lijntje op via collega RWS met Urker Vissers. 

MOV Herveld mogelijk in contact brengen met ST.WakK ivm 
samen sterk .

Eugene Gies vd NL ambassade heeft een solar cooker. 
Voordeel is zeer efficient houtgebruik. Kan hiermee een pilot 
worden opgestart?

Dhr. Faustin Kamuzora (secretaris president Magufuli, man van 
Aurelia) heeft zitting in de board van CTA www.cta.int en komt 
in maart naar wageningen. Ontmoeting opzetten?



Projecten voor derden (1)

¨ Voor RWS: Het water van het Victoriameer stijgt de 
afgelopen 5 jaar tot alarmerende hoogte. In 
Bukoba is vrijwel al het strand weggeslagen. 
Via ambassade wordt contact gelegd met Deltares 
voor wering van ‘t water.



Projecten voor derden (2)

! Voor RWS: In Mtwara overstromen tegenwoordig 
door hevige regenval de rivieren en blokkeren zo 
wegen en zetten dorpen en steden onder water.



ASSANTE SANA 




