JAARVERSLAG 2019

Inleiding

1

Verslag van het bestuur

2

Activiteiten

2

Boomplantweek

2

Frame, Voice, Report

3

Toekomst

4

Organisatie

5

Bestuur

5

Jaarrekening

6

Inleiding
In 2019 hebben we als Riforest een volgende stap gemaakt in ons streven naar het
ecologisch en economisch herstel van uitgeputte landbouwgronden in het Rifgebied. Onze
kernactiviteit is het ondersteunen van mensen in dit gebied bij het planten van diverse
soorten fruitbomen en struiken. Onze boomplantweek raakt bij steeds meer mensen bekend
en dit vertaalt zich in een toename van het aantal boomdonaties. Daar zij wij natuurlijk erg
blij mee. We hopen dat deze trend zich zal doorzetten de komende jaren.
Dit jaar hebben we ook voor het eerst ervaring opgedaan met een project dat onze
kernactiviteit goed ondersteunt. We hebben de kans gekregen om via Wilde Ganzen deel te
nemen aan het programma: Frame, Voice, Report. Een Europees programma dat erop
gericht is de duurzame ontwikkelingsdoelen onder de aandacht te brengen bij mensen in
Nederland en Vlaanderen. Het meedoen aan dit programma heeft ons de mogelijkheid
geboden om diverse workshops te organiseren in Nederland en in de Rif. Daarnaast hebben
we diverse interviews kunnen houden rondom de thema’s klimaat en migratie.
Als organisatie hebben we heel veel geleerd van dit project. Het programma heeft ons ook
nog meer van bewust gemaakt dat we met z’n allen voor een grote uitdaging staan. We
hebben ervaren dit heel veel mensen vanuit diverse invalshoeken bezig zijn met de
duurzame ontwikkelingsdoelen van 2030. We zijn er nog meer van overtuigd geraakt dat we
zeker in verschil kunnen maken in dit nieuwe decennium.

Aziz Kaouass
Voorzitter Stichting Riforest
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Verslag van het bestuur

Activiteiten

Boomplantweek
De kernactiviteit van dit moment is de jaarlijkse boomplantweek. Deze activiteit is erop
gericht mensen in het Rifgebergte bomen te laten planten voor de vergroening, de eigen
voedselvoorziening en op termijn om de overvloed te verhandelen voor extra inkomsten.
In 2019 hebben we op het vlak van donatie weer een grote relatieve groei gemaakt. Deze
donaties zijn besteed tijdens de boomplantweek begin 2020, tijdens deze week hebben we
ca. 5000 fruitbomen kunnen uitdelen over verschillende dorpjes. Zowel het aantal fruitbomen
en ook het aantal dorpen en mensen dat we bereikt hebben is vergroot. We streven ernaar
deze trend door te zetten.
Ook dit jaar is vrijwel elk gedoneerde euro besteed aan de aanschaf van bomen. Een klein
deel is besteed aan transport en arbeid voor het planten van de bomen. Verder is een kleine
fractie voor de bank- en idealtransacties. 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 tijdens de boomplantweek
betalen wij uit eigen zak.
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Frame, Voice, Report
Het afgelopen jaar hebben we de kans gehad om mee te doen aan het project Frame, Voice,
Report! Dit programma is gericht op het onder de aandacht brengen van de duurzame
ontwikkelingsdoelen, de Sustainabele Development Goals, bij eu-burgers. Dit project is
gefinancierd door de EU. De duurzame ontwikkelingsdoelen zijn door de VN in 2015
aangenomen als een mondiale agenda om een eind te maken aan armoede, ongelijkheid en
klimaatverandering in 2030. De looptijd van het project was van 1 april 2019 tot 1 april 2020

Activiteiten in 2019
•
•
•

Juni 2019 - Workshop introductie Permacultuur door Bor Borren
September 2019 - Bijeenkomst met documentairemaker John D. Liu, Sonne Copijn van
Bee Foundation en Latifa Oumlil van Perma Atlas
Oktober 2019 - Werkbezoek Rif met mensen uit de Riffijnse diaspora en driedaagse
workshop in de Rif over permacultuur gericht op de lokale bevolking

Doelgroepen
We focussen hierbij op de volgende doelgroepen:
• Nederlandse burgers met een Riffijnse achtergrond (diaspora)
• Nederlandse burgers in het algemeen met affiniteit voor ontwikkelingswerk
• Permacultuur specialisten
• Lokale bewoners in het Rifgebied

Filmmateriaal
Om zoveel mogelijk mensen te bereiken hebben we, naast het organiseren van
bijeenkomsten en trainingen, filmmateriaal geproduceerd. Dit filmmateriaal gaan we inzetten
in een (sociale) mediacampagne. De aanpak hierbij is dat we met de genoemde duurzame
ontwikkelingsdoelen als kader, de volgende zaken in beeld willen brengen:
• de relatie van de Riffijnse diaspora met de geboortegrond en de
mogelijkheid/verantwoordelijkheid iets te doen voor het Rifgebergte
• permacultuur als ontwerpwetenschap om een ecologisch en economisch duurzame
leefomgeving te realiseren
• de leefsituatie van lokale mensen in het Rifgebied
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Toekomst
Onze toekomstvisie is ten opzichte van vorig jaar niet veranderd en is nog steeds opgericht
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.
We streven ernaar dat de activiteiten als voorbeeld zullen dienen voor de rest van Marokko
en hopelijk ook daarbuiten. Naast onze kernactiviteiten zullen we de komende tijd veel tijd en
energie steken in het onder de aandacht brengen van onze activiteiten.
Door het meedoen aan Frame, Voice, Report hebben we onze activiteiten nog meer onder
de aandacht gebracht. We hopen dat dit ook effect zal hebben in de betrokkenheid van
mensen. Het project willen we in 2020 succesvol afronden met als belangrijkste activiteiten
het organiseren van een tweede workshop in de Rif in combinatie met interviews en
uiteindelijk een sociale mediacampagne.
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Organisatie

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

Bestuur

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

: Abdelaziz Kaouass
: Mohammed Arab
: Abderrahim Achamrouk
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Jaarrekening
2019
Inkomsten
Inkomsten uit donaties
Inkomsten uit subsidie Frame, Voice, Report
Totale inkomsten

€ 6.474
€ 15.548
€ 22.022

Bestedingen
Kosten beheer en administratie
Besteed aan boomplantweek 2019
Besteed aan Frame, Voice, Report
Totale kosten/bestedingen

€ 177
€ 1.500*
€ 12.449
€ 14.126

Activa
Materiële vaste activa
Liquide middelen
Totale activa

€ 992
€ 7.663
€ 8.655

Passiva
Reserves en fondsen
Totale passiva

€ 8.655
€ 8.655

* Dit bedrag geeft een vertekend beeld omdat dit het bedrag is dat we hebben
besteed tijdens de boomplantweek van januari 2019. Het bedrag dat benoemd is bij
‘Inkomsten uit donaties’ hebben gebruikt bij de boomplantweek in januari 2020. De
financiële verantwoording van hiervan zal terechtkomen in het jaarverslag van 2020.
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