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KIBALE NATIONAL PARK
Het Kibale National Park in Oeganda is één van
de mooiste regenwouden in Oost-Afrika met
een enorme soortenrijkdom. Je vindt er 375
soorten bontgekleurde vogels en 70 soorten
zoogdieren, waaronder de bedreigde franjeaap
en chimpansee. Bomen kunnen er uitgroeien
tot woudreuzen van wel 50 meter hoog. Door
ontbossing in het verleden is deze groene oase
niet meer wat het ooit was.

ONTBOSSING
In de jaren ’60 na de onafhankelijkheid,
kende Oeganda een paar decennia een
schrikbewind. Mensen die niet tot de
bevoorrechte stammen behoorden, moesten
wegvluchten en bescherming zoeken in
de bossen en bergen. Om hier te kunnen
overleven werden bomen gekapt en akkers en
weiden aangelegd in natuurgebieden. In de
negentiger jaren veranderde het land weer in
een vreedzame democratie. De regering hielp
de vluchtelingen om een nieuwe vorm van
bestaan op te bouwen. De mensen vertrokken
en akkers en weiden raakten weer begroeid.
Helaas niet met bomen maar met metershoog
olifantsgras, waarna er niets anders meer wilde
groeien. Het deel van het regenwoud met alle
bijzondere planten en dieren dat verdwenen
was, kwam niet vanzelf terug.

Om te kunnen overleven
werden bomen gekapt en
akkers en weiden aangelegd
in natuurgebieden

‘Een nieuw bos laten groeien is
niet eenvoudig. Mijn droom is een
groot en gezond inheems bos,
waar iedereen van kan profiteren.
En ik hoop dat mijn zoon later ook
werkzaam zal zijn in de bosbouw.’
Kigenyi Richard, projectmanager

HERSTEL REGENWOUD
Uganda Wild Life Authority (UWA) is in die
tijd gestart met een herbebossingproject.
Het doel was om het nationaal park terug
te brengen naar zijn originele staat en het
ecosysteem te herstellen. Sinds 2018 helpt
Trees for All mee met het herstel van Kibale
National Park. Dit doen we samen met
Greenchoice, Face the Future en de UWA.
Deze laatste partij zorgt ervoor dat het bos
ook in de toekomst beschermd blijft.

DOELSTELLINGEN
• Herstel van het tropisch regenwoud
• Klimaatverbetering door het vergroten
• van de CO2-opslag
• Verbeteren van de leefomstandigheden
• van lokale gemeenschappen
• Vergroten bewustzijn lokale bevolking
• over duurzame landbouw en bosbeheer

Uganda Wildlife Authority
is verantwoordelijk voor het
beheer en behoud van het bos

'Voordat ik bij het project kwam was ik arm.
Ik had niemand om mij te helpen. Met de inkomsten
uit het project heb ik een nieuw huis gebouwd en kan
ik de school van mijn kinderen betalen.'
Santrinah Kyenahangirwe, projectmedewerker

EXTRA INKOMSTEN LOKALE BEVOLKING
In totaal zijn zo’n 125 dorpelingen betrokken
bij het project. De mensen helpen bij de
aanplant van de bomen en beheer van
het bos. Ze werken in de kwekerijen die
bomen leveren aan het project en worden
getraind in het zelfstandig managen van
deze kwekerijen. Het project stimuleert ook
andere inkomsten genererende activiteiten
voor communitygroepen, zoals het houden
van vee of bijen. Ook krijgen boeren training
over duurzame landbouw en agroforestry.
Bijvoorbeeld door bomen te planten op hun
land voor schaduw en het verhogen van de
vruchtbaarheid en houtopbrengsten.

Het project in Oeganda draagt bij
aan het realiseren van meerdere
Sustainable Development Goals

BOMEN KWEKEN EN PLANTEN
Het nieuwe bos wordt aangeplant met
uitsluitend inheemse boomsoorten. De
projectmedewerkers verzamelen zaden
van de verschillende boomsoorten in het
oerbos. In de lokale kwekerijen wordt het
bosklimaat zoveel mogelijk nagebootst
om de zaden te laten ontkiemen en de
boompjes te laten groeien. De boompjes
groeien de eerste maanden onder stellages
bedekt met gras.
Om bomen te kunnen planten, worden er
eerst gangen gekapt in het metershoge
olifantsgras. Vervolgens worden om de
paar meter de boompjes geplant. Het
olifantsgras wordt regelmatig opnieuw
gekapt, totdat de boompjes groot genoeg
zijn en boven het gras uitgroeien. De
nieuwe bomen kunnen zo uitgroeien tot
een prachtig nieuw tropisch bos.
Met dit nieuwe
bos vergroten we
het leefgebied
van de dieren,
ondersteunen
we de lokale
bevolking én
leveren we een
positieve bijdrage
aan het klimaat

Hoe kan ik bijdragen?

Compenseer
je CO2-uitstoot
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