... en wat we nog meer willen bereiken.
Aanplant van bomen: voor de productie van fruit, olie en het behoud van oorspronkelijke soorten;
Verbeteren van de melkproductie en verwerking tot zuivelproducten;
Starten van duurzame energiesystemen (wind- en zonneenergie);
Opzetten van training en kenniscentra gericht op jonge vrouwen;
Opzetten van een agrarisch centrum bij Nyakasimby;
Mechanisering van de landbouw;
Aanleg van draadloos internet.
Doe mee en investeer in een van deze projecten. Deel uw kennis of ervaring.

Handen uit de mouwen?
Gevraagd:
Deskundigheid rondom opzet en beheer kwekerijen en
bomenaanplant.

Gevraagd:
Kennis om de dairy farm van de familie Rwazo te
verbeteren.

informatie: www.stichtingwakk.nl/meedoen

informatie: www.stichtingwakk.nl/meedoen
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3.

Stichting WakK (Welstand aan kinderen Kagera) heeft 3 focuspunten:
1. Een bosbouwprogramma, zoals in deze folder uitgelegd;
2. Een onderwijscentrum, waar meisjes een vak kunnen leren;
Ondersteuning bij betaling onderwijsgeld, zodat kinderen naar school kunnen en berschermd worden tegen uitbuiting.
Kijk voor meer informatie op de website.
www.stichtingwakk.nl
info@dewelstand.nl
Tel +31 (0)517 57 96 33 - Mob +31 (0)6 14 45 04 88
KvK 01108733 Leeuwarden - Friesland bank 29.31.63.995

Onze partners

U kunt uw CO2-uitstoot compenseren en tegelijkertijd de meest arme mensen in Tanzania een beter bestaan
bieden met bosbouwprogramma van Stichting WakK.
Met het bosbouwprogramma in Kagera, een regio in Tanzania, worden veel doelen bereikt:
• Natuurherstel en CO2-reductie;
• Inkomsten en werk voor de allerarmsten;
• Duurzame houtproductie op de lange termijn;
• Betere waterhuishouding en minder erosie.

Met als gevolg:

CO2 compensatie
en

Stichting WakK is een erkende goede doelen stichting.

armoedebestrijding

Perspectief voor de allerarmsten uit Tanzania
en natuurherstel in Kagera:

1800 bomen

voor 100,-

Jumia ndogo ndogo

Ga het zelf beleven

De methode, opgezet door professor
Aurelia Ngirwa, maakt mensen in Kagera
verantwoordelijk zelf mee te werken aan
het verlichten van hun armoede.

In Kagera heeft Stichting WakK een gastenhuis. Het is een
onvergetelijke ervaring daar te verblijven. Buiten de gebaande
paden van de toeristenindustrie wordt u ondergedompeld in de
afrikaanse cultuur. U kunt met eigen ogen zien hoe Stichting
WakK de allerarmsten helpt een beter bestaan op te bouwen.

Groepen van 10 boeren starten gezamenlijk
met het planten van bomen. Deze groepen
krijgen per geplante boom 100 TSh (1800
T. sh. is een euro) De helft van dit geld
wordt op een bankrekening gezet en hieruit
worden algemene verbeteringsprojecten
betaald, zoals ecologisch opwekken van
energie. Met de andere helft wordt de
vakopleiding voor de kinderen betaald,
zodat ook de toekomst zekerder wordt.
Sinds de start van het project in 2007
hebben er al meer dan 850 boeren
meegedaan en er staan er veel op de
wachtlijst. Het werkt!

U kunt vanuit het gastenhuis ook op safari, thermale baden
bezoeken of een boottocht maken op het Victoriameer. Met onze
ervaring helpen we u graag uw vakantie te plannen, zodat het
een onvergetelijke ervaring wordt. Ga voor meer informatie naar
www.stichtingwakk.nl/gastenhuis.

Meehelpen?
Koop het bomencertiﬁcaat.
Probleem

Oplossing

Gevolg

Doordat bomen zijn verdwenen, spoelt
aarde weg. Stenen en onvruchtbare
grond blijven over. Het inkomen van de
boeren daalt en er is geen geld meer
voor school, waardoor de toekomst van
kinderen onzeker wordt.

Tussen de gewassen worden bomen
geplant. Fruitbomen, bomen met
oliehoudende zaden en oorspronkelijke
soorten. Met de aanplant van deze
bomen ontstaan er ook mogelijkheden
voor bijvoorbeeld honingproductie.

Hogere opbrengsten van gewassen en
inkomsten uit fruit en honing. Herstel van
bodem vruchtbaarheid en biodiversiteit.
De grond brengt genoeg op om schoolgeld
te kunnen betalen, waardoor de vicieuze
cirkel van armoede wordt doorbroken.

...en u kan daarmee direct uw eigen

CO2 uitstoot compenseren.

Met een bomencertiﬁcaat draagt u bij aan dit project,
wat oplossingen biedt voor de huidige, maar vooral de
volgende generaties in Kagera.
Namens hen: bedankt!
Koop voor ¤ 100,- een bomencertificaat bij Stichting
WakK. Dit kunt u overmaken naar het rekeningnummer
29.31.63.995 Stichting WakK o.v.v. Bomencertificaat.
Uw volle ¤ 100,- komt ten goede van het project.

Voor meer informatie:
www.stichtingwakk.nl

CO2 compensatie

Partners

Met de aanschaf van een certificaat
kunnen 1800 bomen geplant worden. Ter
indicatie: 100 bomen (ca. 50 jr oud) staan
voor 100 m3 hout. Dit is gelijk aan 100 ton
vermeden CO2-uitstoot. Dat betekend dat
u gemiddeld per jaar voor ongeveer 36
ton CO2 compenseerd. Dat is ruimschoots
genoeg om de uitstoot van uw huishouden
te compenseren.

Greenchoice heeft deze methode geaccepteerd en geeft
hiervoor financiële steun.

Info: Edingburgh Centre for Carbon Management.

Radio Fadeco heeft zich beschikbaar gesteld om al het
nieuws rondom dit project te programmeren in Kagera
(9 miljoen luisteraars).
De bisdommen geven hun medewerking en dragen
de boodschap via de kerk uit.

