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Boeken voor Bomen
Herbebossingsproject
in Kananga (Congo)
Kananga telt 1,2 miljoen inwoners die
dagelijks hun energie vooral uit hout
en houtskool halen. Er worden te veel
bomen gekapt waardoor de houtgrens
zich nu al 40 km buiten de stad Kananga
bevindt. Op dit ogenblik kapt men
zelfs fruitbomen.
Johan Venken uit Dilsen-Stokkem
werkt al meer dan 10 jaar in Kananga.
Hij beheert verschillende projecten,
waaronder een herbebossingsproject.
Voor 1 euro kan 1 snelgroeiende boom
geplant en onderhouden worden tot hij
klaar is om gekapt te worden.
Zelf heeft Johan in Kananga en omgeving al een 80 hectaren bomen kunnen
laten planten in samenwerking met
plaatselijke verenigingen en gezinnen.
Op naar de 150.000 bomen
We streven ernaar om de volgende
5 jaar nog eens 70 ha te realiseren
of 70.000 bomen te planten en
te onderhouden.
Tegelijk willen we de plaatselijke bevolking bewust maken van de erge gevolgen van het kappen. Hiervoor werkt
Johan samen met lokale verenigingen
en scholen. Elke leerling plant 1 boom
en moet deze ook onderhouden.

1 euro = 1 boom
Help de ontbossing stoppen!
Kiezen voor het klimaat is meer dan
ooit noodzakelijk.
Bossen zijn levensbelangrijk voor
de afbraak van schadelijk CO2 dat
uitgestoten wordt door o.a. industrie
en transport.

Wist je dat
de 7 miljard mensen op onze planeet
gemiddeld per jaar per persoon 1,15
ton CO2 uitstoten? In de Westerse
landen die uitstoot 10 keer hoger is dan
het gemiddelde? Je om 1 ton CO2 te
compenseren je in de tropen 36 bomen
moet aanplanten waarvan de groei voor
5 jaar verzekerd is?
Kananga telt 1 miljoen inwon

Herbebos
in Kanang

die dagelijks hun energie vo

hout en houtskool halen. Er
Met de steun van
te veel bomen gekapt waard
Snuffel tweedehandsboeken,houtgrens zich nu al 40 km
Kananga bevindt. Op dit oge
Frans Massystraat 13, 3500 Hasselt
men zelfs fruitbomen.
(bij het station) ma t/m za van 12-18u
Johan Venken uit Stokkem w
011 22 26 24
meer dan 10 jaar in Kananga
snuffel@skynet.be - www.snuffel.info
verschillende projecten, waa
Snuffel is een project van vzwherbebossingsproject.
ATOS
Voor 1 euro kan 1 snelgroe
(Alternatieve Tewerkstelling voor
geplant en onderhouden wo
is om gekapt te worde
Ontwikkelingssamenwerking)klaar
Zelf heeft Johan in Kanang
Stad Hasselt – Gemeente Dilsenving al een 25 hectaren bom
Stokkem – Wereldsolidariteitlaten
– planten.
Provincie Limburg
op naar de 60.000 bomen

We streven ernaar om de vo

nog eens 57,5 ha te realisere
Boeken voor Bomen
bomen te planten en te ond
Snuffel geeft boeken een tweede leven
en ondersteunt het herbebossingsproject van Johan Venken in Kananga.

Steun & stort je bijdrage
BE17 833-4237693-21 - Steunfonds Kananga - Nieuwe Weerd 23,
3650 Dilsen-Stokkem - mededeling: “Herbebossingsproject”
Indien u een fiscaal attest wil: BE82 000-0901974-68 Scheut Ontwikkelingssamenwerking - Ninoofsesteenweg 548, 1070 Brussel mededeling: Project 07.243.002 ORS Tshilumba Venken Johan Herbebossing E.T.
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