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Doel 
 
Het doel van het project “Vergroening in de Guéra” is boeren te helpen om hun 
voedselproductie te vergroten, door bodemvruchtbaarheid te beschermen, erosie af te 
remmen en ontbossing te vertragen.  

 
Het landschap van de Guéra bestaat uit vlakke grond afgewisseld met bergen, stapels rotsen eigenlijk, die 
abrupt oprijzen. De toplaag van de grond (ongeveer 1 meter dik) is vruchtbaar. Tot vlak aan de voet van de 
bergen wordt landbouw bedreven. Doordat steeds meer land voor landbouw ontgonnen wordt, en door 
de behoefte aan brandhout om op te koken, zijn in de loop van decennia zo veel bomen gekapt dat de 
grond zeer kwetsbaar is geworden voor erosie. In het regenseizoen stroomt regenwater met kracht van de 
bergen af en door de velden en slaat zo lappen grond weg. Daaronder ligt zand. Een deelproject is de 
aanleg van dammen van keien, die de stromen regenwater stoppen. Het tweede deelproject gaat om 
bomen en kinderen. 

 

 
Deelproject “Kinderen planten bomen” 
Het doel van dit deelproject is om  

 kinderen te leren over het belang van bomen in de strijd tegen erosie en 
bodemuitputting, 

 via de kinderen ook hun ouders daar bewuster van te maken, 

 nieuwe bomen aan te planten in betrokken dorpen. 
 
NB Kinderen zelf planten de bomen ook “voor het mooi, omdat ik niet wil dat het erf eruit 
ziet als een woestijn” of  “tegen wind en woestijn, voor schaduw”. 
 
 
Uitgevoerd 
In 2021 hebben kinderen in 10 dorpen bomen geplant, in 7 dorpen olv de Féderation de 
Banques de Céréales (FBC), in 3 dorpen olv de ngo Association, Réflechir, Agir pour la 
Conservation de l’Ecosystèm (ARACE).  
 

 Theoretische les aan ongeveer 500 kinderen over bomen, door FBC en ARACE 

 Praktische les over het planten van jonge boompjes, door FBC en ARACE 

 Les aan ongeveer 100 kinderen in het maken van compost en potten (van oud plastic) 
voor zaailingen;  

 Uitreiking van 500 boompjes.  

 500 kinderen hebben boompjes geplant op een plek waar ze er goed voor kunnen 
zorgen, meestal op het eigen “erf”.  

 Na enkele weken uitreiking van prijsjes (3 snoepjes aan kinderen wier boompje nog 
leeft, 1 aan anderen). 

 Grote prijsuitreiking door FBC na een jaar (jan 2022) voor mooiste bomen. In 
aanwezigheid van dorpshoofd, schooldirecteur, chef de canton. Prijzen: rugzakken, 
schriften, pennen. 

 
 
 
 
 



 
 
 
Hoe verder 
 
Kinderen denken aan de toekomst. Een van hen noemde als reden om bomen te planten “om 
later brandhout dichtbij huis te hebben”. Dat is de realiteit in Tsjaad. Hoe meer kinderen 
leren planten, hoe beter. Nime bomen groeien makkelijk en snel. Veel kinderen beginnen met 
zo’n boompje dat ze elke dag groter zien worden. Daarna planten veel jonge kwekers een 
fruitboom,  die langzamer groeit, maar zoetere beloften draagt. Het bisdom Mongo gaat door 
met dit project, samen met ARACE en de FBC. 
 
Financieel 
De bijdrage van Denkend aan Tsjaad is beheerd door het bisdom Mongo, dat geld ter 
beschikking heeft gesteld van FBC en ARACE. 
 
Overgemaakt aan bisdom Mongo voor activiteiten in 10 dorpen 2.500 euro 
Besteed door FBC, in 7 dorpen : 1.601.200 Fcfa =    2.441 euro 
Besteed door ARACE in 3 dorpen: 350.000 Fcfa=      533 euro 
 
(Het verschil van ca 470 euro wordt door het bisdom aangevuld.) 
 
 
 

  
Kinderen kregen een boompje aan het einde 
van een mis in Baro, nov 2021.   

 
 
Tutu blij met een mangoboompje.

 
 



 
 

 
 
Abdoulaye (ARACE) geeft les in Matimo: het 
boompje moet in een groot gat, dat wordt 
opgevuld met aarde en compost. 
 
 
 

 
 
Brahim met de Nime die hij twee jaar geleden 
plantte. Nime groeit snel. “Hij gaat ons 
schaduw geven, en de wind tegen houden,” 
zegt Brahim. Hard nodig hier in Bagoua.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Khaltouma kan al leunen tegen de boom die 
ze drie jaar geleden plantte op het erf van 
haar ouders’ huis. 
 
 

 


