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Amsterdam, maart 2018

Beste donateurs en belangstellenden!
We zijn jarig! De stichting bestaat deze maand 10 jaar!!!!
Er is veel gebeurd in die 10 jaar. Er zijn hongersnoden geweest, overstromingen, droogten, en soms ging
het gewoon goed. In al die fasen was VivaSahel op de achtergrond: met noodhulp, met het restaureren van
gebouwen, met putten, en in betere tijden met het bouwen van een ziekenhuis, school, graanbank,
graanmolen etc.
Op dit moment zijn het vooral de schoolmaaltijden die onze aandacht hebben.
Maar nu zijn we jarig – en wij hopen natuurlijk op een verjaarscadeau….
Als enig cadeau staat op ons lijstje: 10.000 jonge boompjes.
Misschien vindt u dit onbescheiden - maar 1 jong boompje kost slechts € 0,75.
Waarom dit verjaarscadeau?
In het beleidsplan voor dit komende jaar hadden we 2 opties, waaronder herbebossing van het gebied rond
Tamaci. Na veel wikken en wegen hebben we ervoor gekozen om hiermee te beginnen.
Advies kregen we van Chris Reij uit Wageningen (agrobosbouw en duurzame landbouw Afrika)
die al een aantal her-bebossingsprojecten in Niger met succes heeft uitgevoerd. Hij denkt dat het ook rond
Tamaci mogelijk is.
Als het een succes wordt, gaat één van onze grootste wensen in vervulling: structureel meewerken aan de
strijd tegen de verwoestijning met als gevolg: een beter klimaat, méér eten voor mens en dier.
U vraagt zich wellicht af of een dergelijk project in deze zanderige en droge omgeving mogelijk is!
Welnu, het antwoord hierop kregen we van Dogo in Niamey: het is mogelijk, als de boompjes inheems
zijn en geplant worden in het regenseizoen. Daarna groeien ze vanzelf. Ze moeten natuurlijk wel
beschermd worden tegen dieren, maar daarover worden afspraken gemaakt.
Binnenkort gaat er een vertegenwoordiging uit Tamaci (een Touareg (herder), een vrouw, een landbouwer
en een paar mensen van Protef- de agronoom en de penningmeester) naar Dan Saga, in het Zuid-Oosten
van Niger, waar de projecten van Chris zijn. Daar kunnen ze met eigen ogen zien wat de resultaten van
een dergelijk project zijn en daar kunnen ze ook alle informatie krijgen hoe dit project aangepakt moet
worden.
Wij hopen dat u dit óók een goed plan vindt!
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van VivaSahel
Nel Dekker, Josée van de Laar en Marlies Swen
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