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Dramatische teleurgang van de bossen in Guatemala

De regering kijkt toe met lede ogen en besteedt onvoldoende 
middelen voor bosbehoud. 
De rol van het middenveld wordt steeds groter.
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Belangrijke vragen bij herbebossingsprojecten

 Waarom ga ik planten  > geld, milieu, mens

 Wat planten > geld, diversiteit

 Waar planten > kleine of grote percelen, openbaar of privaat

 Wie gaat planten

 Hoe wordt planten betaald

 Wie volgt op om te meten welke impact wordt bereikt en wat de 

volgende stappen moeten zijn.
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Een boomkwekerij in de woestijn
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De kracht ligt in het zaad en de moederplanten
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Technificatie is belangrijk om kosten te drukken
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De vervoerskosten zijn vaak de helft van de kosten 
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De mobilisatie van kansengroepen in 
herbebossingsprojecten geeft een belangrijke meerwaarde
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Inheemse volken zijn 
belangrijke partners
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De vorming en sensibilisatie zijn voorwaarden voor succes 
als ze goed gestructureerd zijn en breed uitgevoerd

10



De rol van lokale besturen is 
cruciaal, want gemeenten 
staan dicht bij de burger
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Uitdagingen voor de toekomst
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• De planning en opvolging van de 
plantaties.

• Hoe kunnen we bestuurders 
overtuigen om meer te 
investeren in herbebossing.

• Het verlies aan biodiversiteit en 
de patentrechten op zaden.

• De consolidatie van El Recuerdo 
als motor voor herbebossing.



conclusies
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• El Recuerdo is in de loop van dit regioproject 
uitgegroeid tot één van de belangrijkste boomkwekers 
van de regio. 

• Het belang van El Recuerdo ligt in het kweken van 
inheemse species voor herbebossing en fruit die 
resistent zijn aan de klimaatsverandering. 

• El Recuerdo werkt geeft jonge mensen en vrouwen de 
kans een inkomen te verwerven in de sector en 
probeert gemeenten te overtuigen hetzelfde te doen. 

• Dit proces wordt ingebed in sensibilisatie-acties op 
school om aldus een breed platform te realiseren voor 
actie inzake milieu.

• We danken de provincie voor haar steun aan dit proces.



Vragen en reacties
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