ADOPT A TREE IN NEPAL: EEN GROEN SUCCESVERHAAL

Vijftien jaar geleden maakte Dick de Boom (66) uit Maarssen met vrienden een trektocht in Nepal. Die reis
zou niet zonder gevolgen blijven. Nepal ‘kreeg hem te pakken’, zou je kunnen zeggen. Hij is sindsdien
betrokken geweest bij verschillende ontwikkelingsprojecten in het Aziatische land. Momenteel is dat het
bomenproject Adopt a Tree in Nepal. Vijf jaar lang krijgen 15.000 vrouwen met een microkrediet van de
bank jaarlijks een fruitboom van deze stichting. “Met die 75.000 bomen geven we ondernemende
vrouwen een steun in de rug en beperken we tegelijkertijd de CO2-uitstoot en de erosie. Dit mes snijdt dus
aan meer kanten. En de mensen zijn er erg blij mee. Het is echt een succesverhaal!”
Al wandelend in Nepal kwam Dick de Boom in 2000 op allerlei ideeën. Bijvoorbeeld dat dit wel eens iets
zou kunnen zijn voor de “jongens en meisjes van Wilhelmus”. Dick doelt op de stichting Wilhelmus van
Nassauen waarvan hij voorzitter is. “Wij organiseren al sinds 1990 activiteiten voor jongeren uit de
jeugdzorg. Behalve dat we hun een onbezorgde − en vooral ‘ontzorgde’ − tijd willen geven, vinden we het
belangrijk dat ze in zo’n activiteit ook iets voor hun medemensen doen.” Tijdens de trekking kwam Dick in
contact met de heer Dambar K.C. van het Shreejana Development Center (SDC) in Pokhara. Dat was de
start van een samenwerking die tot op de dag van vandaag voortduurt.
Kindertehuis en waterproject
Dambar K.C. organiseerde een pittige opknapklus voor de jongeren van Wilhelmus en ging zelf met hen
mee op de aansluitende trekking. Onderweg vertelde hij Dick dat hij het plan had om een tehuis te
bouwen voor oorlogsgetroffen kinderen. De burgeroorlog was toen net afgelopen. Zou ‘Mister Dick’ hem
daar misschien bij kunnen helpen?
Na grondige bestudering van de opzet zei het bestuur van Wilhelmus van Nassauen er ja tegen. Het
kindertehuis Stichting Youth in Nepal (sYin) verrees in 2007 en is nog steeds zeer succesvol. Dick: “De
fondsenwerving liep toen heel goed, mede dankzij het doortimmerde projectplan. En het ging om
kinderen, daar waren de grote fondsen en clubs als de Rotary erg gevoelig voor. Uiteindelijk hebben we
ook nog een community project kunnen steunen voor wateraanvoer in de omgeving van het kindertehuis.
Daar profiteren ruim 2.000 mensen van.”
Adopt a Tree in Nepal
Dick legde het voorzitterschap van sYin in 2011 neer, maar de
banden met het netwerk in Nepal bleven. Bij SDC bedachten ze
in 2013 het bomenproject. Het idee is dat alle ondernemende
vrouwen met een microkrediet van de bank vijf jaar lang
jaarlijks een fruitboom krijgen. Om zo hun jonge onderneming
een extra impuls te geven én het milieu te verbeteren. SDC zou
het hele project organiseren en begeleiden. Voor het
financieren van de in totaal 75.000 bomen deed de Nepalese
non-gouvernementele organisatie (ngo) wederom een beroep
op Nederlandse hulp. Dick: “Ik heb gewikt en gewogen maar
ben er toen toch ingestapt. Het businessplan zat goed in elkaar, het toezicht was strak geregeld en SDC
had zich als betrouwbare partner wel bewezen. Bovendien, het ging om twee euro per boom, dat moest
toch niet zo moeilijk zijn. Een budget van 30.000 euro per jaar is te overzien, dacht ik. Bij sYin ging het om
heel andere bedragen.”

Dick richtte de stichting Adopt a Tree in Nepal op in 2014, samen met Hans van Berkel die
penningmeester en plaatsvervangend secretaris is. De ANBI-status werd verkregen waardoor giften aan
de stichting fiscaal aftrekbaar zijn. Met SDC werd een Memorandum of Understanding overeengekomen
waarin de afspraken en wederzijdse verplichtingen zijn vastgelegd. Dit is een gangbaar model dat veel
ontwikkelingsorganisaties gebruiken.
Blij met de bomen
Inmiddels zijn er bijna 10.000 bomen geplant en ze doen het uitstekend. Bij een bezoek dit jaar kon Dick
met eigen ogen zien hoe goed de vrouwen de bomen zorgen. Het is een snelgroeiende soort, die binnen
enkele jaren vrucht draagt. Behalve als voeding voor het gezin kunnen deze vruchten ook dienen als extra
bron van inkomsten. Dat geld kan dan weer geïnvesteerd worden in de kleine onderneming: de
geitenfokkerij, het naaiatelier, het winkeltje, de groentetuin, enzovoorts.
De bank heeft deze vrouwen een microkrediet verstrekt vanuit vertrouwen
in hun ondernemerskwaliteiten.
Dick is onder de indruk van de organisatie en structuur van het
microkredietproject. “Het staat onder toezicht van de Nepalese centrale
bank, de Rastra bank. Het is strak georganiseerd volgens het systeem van
de Bengaalse bankier Muhammad Yunus. Groepjes van 30 vrouwen
vergaderen eens in de twee weken onder leiding van een voorvrouw. Ik
was er dit jaar een keer bij en heb m’n ogen uitgekeken. Bij de start zingen
ze een clublied en vervolgens gaat het vooral over de betaling van rente en
aflossing en de aanvragen voor nieuwe kredieten. De afbetalingsratio van
de microkredieten is 98,8 procent, dat halen onze banken bij lange na niet.
Ik vond het leuk om te zien hoe blij de vrouwen met de bomen zijn. Het zijn
trotse ondernemers en ze letten ook goed op elkaar. Sociale controle kan
bij ons benauwend zijn maar hier werkt het heel positief!”
Fondsenwerving
Was het geld voor het kindertehuis snel bij elkaar,
voor Adopt a Tree gaat het minder gemakkelijk. Dick:
“De tijden zijn veranderd en blijkbaar is zo’n
ecologisch, op emancipatie gericht project minder
aantrekkelijk voor de grote fondsen. Tot nu toe
hebben we vooral donaties van particulieren
gekregen. Onlangs hebben we op de herfstdagen bij
Slot Zuylen gestaan, waar veel belangstelling voor
onze stand was. Het project spreekt mensen
duidelijk aan. Op zo’n dag halen we enkele
honderden euro’s op. Dat is heel mooi en gelukkig
zijn er nog meer particuliere donateurs. En net kreeg
ik het nieuws dat de groep jongeren van Wilhelmus
Het uitdelen van de bomen
van Nassauen die dit jaar naar Nepal gaat, 1.000
euro heeft opgehaald voor de stichting. Prachtig! Maar daarmee komen we nog niet aan de benodigde
30.000 euro per jaar. Daarom willen we ook grotere sponsoren benaderen, bijvoorbeeld in de zakelijke
markt. We willen focussen op ‘groene bedrijven’ en ondernemingen die op hun website zetten dat ze hun
CO2-uitstoot willen compenseren, ofwel: klimaatneutraal ondernemen. En verder is het natuurlijk zaak
om Adopt a Tree zo veel mogelijk onder de aandacht te brengen. We hebben een communicatieplan
gemaakt waarin we concrete doelgroepen en middelen benoemen. Inmiddels hebben we een website,
een folder en een Facebookpagina. We zijn op zoek naar een aantal ‘ambassadeurs’ die met ons mee
willen denken over een effectieve aanpak. En bestuurlijk kunnen we ook nog wel wat versterking
gebruiken. Bijvoorbeeld iemand met verstand van ‘groen’ en landbouwtechnisch inzicht.

De toekomst
Hoe ziet de voorzitter van de stichting Adopt a
Tree in Nepal de toekomst van het project voor
zich? “De afgesproken duur van het bomenproject
is vijf jaar. Maar als het succesvol is, zullen we er
zeker mee doorgaan. Ik heb daar veel vertrouwen
in. Van belang is wel dat we het kleinschalig
houden en dat 100% van de donaties naar het
project blijft gaan. Voor mij persoonlijk is een
drijfveer bovendien dat dit project een steentje
aan het milieu bijdraagt. Het vermindert de CO2uitstoot in vijf jaar met 75.000 ton. Dat is niet
superveel, maar alle beetjes helpen!”
Meer informatie: www.adoptatreeinnepal.nl of kijk op Facebook: Adopt a Tree in Nepal. Het
rekeningnummer van de stichting is NL50 TRIO 0784 9052 90 t.n.v. SATiN.
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