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Inleiding
Net zoals een boom is Stichting Riforest ontstaan uit een zaadje, een intentie een idee om
het Rifgebergte te vergroenen en de mensen die er nog wonen te ondersteunen bij het
opbouwen van een duurzame toekomst. De boom is nog jong, de stam nog dun, de eerste
blaadjes zijn nog bescheiden maar de wortels zijn al stevig verankerd in vruchtbare bodem.
Eind 2014 is het initiatief gestart om op een zeer kleinschalig manier fruitbomen te doneren
in mijn geboortestreek. Bij mijn familie en vrienden vroeg ik om donaties om zo een klein
bedrag bijeen te krijgen. In mijn geboortestreek kocht ik samen met een medeoprichter van
de stichting de eerste bomen bij een lokale kweker. Deze eerste bomen verdeelden we in
januari 2015 over een aantal personen in mijn geboortedorp.
Begin 2019 was de vijfde keer dat we fruitbomen hebben uitgedeeld in het Rifgebergte. Het
aantal bomen dat we hebben uit kunnen delen was begin 2019 ruim 1000. Dit aantal is flink
meer dan de afgelopen jaar. We hopen dit aantal de komende jaren weer te overtreffen en
vele groene kernen in het Rifgebergte te zullen starten.
Het initiatief heeft geleid tot de formele oprichting van Stichting Riforest in oktober 2017. In
het eerste jaar hebben we geprobeerd structuur aan te brengen in onze werkzaamheden en
zijn we begonnen met het meer naar buiten treden met onze activiteiten. Dit hebben we
gedaan door het opzetten van een website en door gebruik te maken van social media als
LinkedIn en Facebook.
Doordat we in oktober 2017 zijn gestart hebben is dit een verslag over 2017 en 2018.

Aziz Kaouass
Voorzitter Stichting Riforest
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1.

Verslag van het bestuur

1.1

Activiteiten

De kernactiviteit van dit moment is de jaarlijkse boomplantweek. Deze activiteit is erop
gericht mensen in het Rifgebergte bomen te laten planten voor de eigen voedselvoorziening,
maar ook met de intentie een overvloed te genereren die vervolgens verhandeld kan worden.
Wat we zien in het Rifgebergte is dat veel mensen bezig zijn met overleven waardoor de
aanschaf en het planten van fruitbomen een zeer lage prioriteit heeft. Doordat wij zorgen
voor de aanschaf van de fruitbomen en het transport nemen we deze drempels weg.
Deze activiteit is begonnen in januari 2015. De grafiek hieronder toont het bedrag dat we
hebben per jaar hebben ontvangen. Bij de donaties houden we €5 aan per fruitboom, in de
praktijk kunnen we met de huidige prijzen van de fruitbomen 3 tot 4 fruitbomen mee kopen,
inclusief transport en vergoedingen voor hulp.

Vrijwel elk gedoneerde euro is besteed aan de aanschaf van bomen. Een klein deel is
besteed aan transport en arbeid voor het planten van de bomen. We hebben bij deze
kernactiviteit een principiële voorwaarde dat de volledige donatie in de vorm van fruitbomen
terecht dient te komen bij de families in het gebied. Onze reiskosten en alle overige onkosten
betalen wij uit eigen zak. Omdat we ervan overtuigd zijn dat we met iets goeds bezig zijn. We
maken ons dan ook geen zorgen dat het onszelf geld kost, we zijn overtuigd van de regel:
‘wie goed doet, wie goed ontmoet!’
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Voorlichting
Naast deze kernactiviteit houden we ons bezig met het geven van voorlichting over
ecologische landbouw op basis van principes uit de permacultuur wetenschap. De
onderwerpen die we blijven herhalen zijn:
●
●
●

Het belang van het opvangen van regenwater
Het belang van biodiversiteit
Het vermijden van biociden en kunstmest
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2.

Toekomst

Het Rifgebergte is een groot gebied. Onze toekomstvisie is erop gericht om zoveel mogelijk
kernen te ontwikkelen waarin fruitbomen geplant worden en waar meer bewustzijn is voor
ecologische landbouw. Met de ervaringen tot nu toe zijn we ervan overtuigd dat we als
stichting in staat zijn om onze kernactiviteiten op te schalen.
In de afgelopen jaren hebben we een solide netwerk opgebouwd in het gebied. Er zijn
relaties ontwikkeld met personen die een belangrijke rol kunnen spelen in de verdere
verspreiding van de visie. We zijn ervan overtuigd dat we met hulp van donateurs een groot
aantal families kunnen ondersteunen bij het opzetten van economisch en ecologisch
duurzame activiteiten.
We streven ernaar dat de activiteiten als voorbeeld zullen dienen voor de rest van Marokko
en hopelijk ook daar buiten.Naast onze kernactiviteiten zullen we de komende tijd veel tijd en
energie steken in het onder de aandacht brengen van onze activiteiten.
In de afgelopen jaren hebben we een trouwe groep van donateurs opgebouwd, maar om op
te schalen hebben we een grotere groep van donateurs en hulp vanuit fondsen nodig. Voor
2019 heeft dat onze focus.
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3.

Organisatie

Stichting Riforest
Leeuweriklaan 28
3704 GR Zeist
Telefoon (voorzitter) : 06 2827 9987
Email : info@riforest.nl
RSIN : 858058005
KVK : 69899622
Bankrekening: NL90SNSB0706161351

3.1

Bestuur

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

: Abdelaziz Kaouass
: Mohammed Arab
: Abderrahim Achamrouk
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jaarrekening 2017-2018

Stichting Riforest
Leeuweriklaan 28
3704 GR Zeist
RSIN : 858058005
KVK : 69899622
Bankrekening: NL90SNSB0706161351

2017

2018

€ 450,00

€ 1.600,00

Inkomsten gezamenlijke acties

€-

€-

Inkomsten acties van derden

€-

€-

Inkomsten uit subsidies

€-

€-

Inkomsten uit beleggingen

€-

€-

Inkomsten
Inkomsten uit eigen fondsenwerving

Overige inkomsten

€-

€-

Totale inkomsten

€ 450,00

€ 1.600,00

Bestedingen
Kosten werving baten

€-

€-

Kosten beheer en administratie

€ 100,00

€ 100,00

Besteed aan doelstelling

€ 350,00

€ 1.500,00

Toevoeging aan reserves

€-

€-

Onttrekking aan reserves

€-

€-

€ 450,00

€ 1.600,00

Immateriële vaste activa

€-

€-

Materiele vaste activa

€-

€-

Vorderingen en overlopende activa

€-

€-

Liquide middelen

€-

€-

Totale activa

€-

€-

Reserves en fondsen

€-

€-

Langlopende schulden

€-

€-

Kortlopende schulden

€-

€-

Totale passiva

€-

€-

Totale kosten/bestedingen
Activa

Passiva
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