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Ecologe Suzanne Simard legt in boek ‘Op zoek naar de 
moederboom’ uit hoe zij het opnam tegen houtvesters 
die alleen het economisch gewin van bossen voor 
ogen hadden. In hun zoektocht naar efficiëntie en 
een zo groot mogelijke oogst, verloren ze andere 
aspecten uit het oog, waardoor ze op korte termijn 
wellicht veel konden verdienen, maar op lange termijn 
de bodem totaal uitputten en het daardoor moeilijker 
maakten om volgende generaties bossen succesvol 
van de grond te krijgen. Simard toonde aan dat als 
moederbomen mogen blijven staan, en daarmee 
het bijbehorende schimmelnetwerk in leven wordt 
gehouden, het voor de nieuwe bomen veel makkelijker 
is om wortel te schieten en te groeien. 

Schimmelnetwerken genieten sowieso meer en meer 
belangstelling. In een artikel in Trouw, december 
2021, werd verteld over een nieuw onderzoek waarbij 
de mogelijke rol van schimmelnetwerken in het 
tegengaan van klimaatsverandering wordt onderzocht. 
‘Volgens de onderzoeksgroep is het de eerste keer 
dat op grote schaal bodemonderzoek wordt gedaan 
ten behoeve van het klimaat. De klimaatwetenschap 
richtte zich tot dusver op bovengrondse ecosystemen. 
Over de schimmelnetwerken is nog veel niet bekend… 
Als bomen de longen van de planeet zijn, dan zijn 
schimmelnetwerken de bloedsomloop. En ze zijn nog 
grotendeels onontgonnen.’

Waarschijnlijk heb je zelf al de analogie gevonden, 
maar ik zie overeenkomsten tussen een groot 
schimmelnetwerk, niet alleen verbonden met 
vluchtige paddenstoelen die na de herfst verdwenen 
lijken, maar ook met eeuwenoude bomen, schaduw- 
en zuurstofgevend, hun plek verworven in een 
ecosysteem, waardoor andere bosbewoners, vogels, 
insecten, planten, ook een plekje konden krijgen. 

Al deze jaren was Embert een soort moederboom 
voor A Rocha en heeft hij als verbinder zichtbare 
en onzichtbare draden geweven en nauw contact 
gehouden met de andere A Rocha-werkgroepen 
overal in Nederland maar ook in het buitenland. De 
zichtbare uitingen van die verbindingen zijn de interviews 
die verschenen in de A Rocha nieuwsbrief, de preken die 

hij gaf in de verschillende kerken en de artikelen die van 
zijn hand verschenen. Maar van minstens zoveel waarde 
waren de appjes, de belletjes, de mails die hij een op een 
stuurde, mensen betrok en aan elkaar verbond. Hierdoor 
is een hecht ondergronds netwerk ontstaan, waardoor 
het nu, nu de moederboom weg is gevallen, het netwerk 
in tact blijft en zelfs de taken van de moederboom met 
verve zijn overgenomen door de bestaande structuren. 
(Hier gaat de analogie inderdaad wat mank, want Embert 
is niet in zijn geheel omgevallen, maar gelukkig op een 
andere plek verder gegaan met het versterken van een 
netwerk daar.)

Het doet mij zoveel genoegen om te zien dat we nu 
een nieuwe moederboom hebben, die, op het oog 
naadloos aansluit op het bestaande netwerk en het 
werk voortzet dat door de eerste moederboom is 
begonnen en de rest van het netwerk in stand is 
gehouden. Het is heel bijzonder om te zien hoe snel 
Annemarthe zich thuis voelt, verbindingen oppakt 
en versterkt, nieuwe lijnen legt en zo de hechte 
gemeenschap nog hechter maakt, werkgroepen in 
de gelegenheid stelt te groeien en ook kan bijdragen 
straks aan het A Rocha Forum dat in juni plaats vindt. 

Gelukkig is het niet alleen eenrichtingsverkeer dat de 
moederboom aan het netwerk deelt. Het mooie van 
de verbindingen is dat de moederboom niet alleen 
zorgt voor de omringende bomen, maar de bomen 
andersom ook mineralentekorten kunnen aanvullen, 
signalen kunnen geven dat er een gevaar aan komt 
en als er verjonging ontstaat in het A Rocha-bos, dat 
we als bestaande bomen en netwerk de nieuwe loten 
kunnen geven wat nodig is om aan te slaan. Laten we 
doorgaan, met elkaar versterken en bemoedigen en 
een hecht netwerk vormen.  
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Een boom die zorgt voor de jonge bomen om haar heen, die seintjes afgeeft als ze aangevallen wordt, Een boom die zorgt voor de jonge bomen om haar heen, die seintjes afgeeft als ze aangevallen wordt, 
zodat de andere bomen zich voor kunnen bereiden en die haar voedingsstoffen afgeeft als ze zelf naar het einde zodat de andere bomen zich voor kunnen bereiden en die haar voedingsstoffen afgeeft als ze zelf naar het einde 

gaat. Er wordt meer en meer bekend gemaakt over de wondere, onzichtbare wereld van de schimmels en de gaat. Er wordt meer en meer bekend gemaakt over de wondere, onzichtbare wereld van de schimmels en de 
kilometers grote netwerken onder de grond waardoor individuele bomen toch rechtstreeks kilometers grote netwerken onder de grond waardoor individuele bomen toch rechtstreeks 

met elkaar in contact staan en elkaar bijstaan waar nodig. met elkaar in contact staan en elkaar bijstaan waar nodig. 

DE WIJSHEID VAN BOMEN

Piet Ribberink (80) is al jaren betrokken bij het werk van 
A Rocha Bennekom. Zo was hij een van de initiatiefnemers 
voor het werk op het voormalig defensieterrein, nu een 
prachtig natuurgebied dat bekend staat als ‘Franse Kamp’. 
Daarnaast leverde hij een bijdrage aan het A Rocha Bospad in 
Bennekom, dat al door veel mensen bewandeld is. Als dank 
voor zijn jarenlange inbreng werd Piet door de leden van de 
werkgroep A Rocha Bennekom verrast met een eigen bank, 
met het opschrift: A Rocha bank - Voor Piet.

Tip: Field notes podcastTip: Field notes podcast
Ken je de Field notes podcast al? Dit is de podcast van A Rocha Internationaal. Luister naar 
natuurbeschermers, activisten, theologen, artiesten en wetenschappers van over heel de wereld. Ze 
worden geïnterviewd door Peter Harris (oprichter van A Rocha) en Bryony Loveless (communicatie- 
en beleidsmedewerker bij A Rocha Internationaal). En een leuk feitje: in één van de recente afleveringen is 
Embert MesselinkEmbert Messelink, oud directeur en oprichter A Rocha Nederland te gast. Een podcast kun je overal en altijd 
luisteren, waar jij maar wilt: tijdens het wandelen, op de bank, in de trein of tijdens het koken of klussen. 

Boekentip 
Eenvoudig levenEenvoudig leven
Eenvoudig leven is een 
bijbelstudiebundel die met 
thema’s als duurzaamheid en 
levensstijl de brug slaat tussen 
Bijbel en actualiteit. In onze 
tijd wordt het duidelijk dat we 
hard op weg zijn deze wereld 
onleefbaar te maken. Wie in 
dat besef de Bijbel leest, voelt 
de vragen boven komen: Wat 
moeten we doen? Wat kunnen 
we nog? Wat heeft prioriteit? 
In dit boek wijzen de auteurs 
een weg naar het goede leven 
dat, verrassend genoeg, het 
eenvoudige leven blijkt te zijn. 
Beknopte interviews illustreren 
hoe dat er in de praktijk uit kan 
zien. Het boek is heel geschikt 
om persoonlijk te lezen, maar 
ook voor het gebruik in kringen. 
Het boek is te bestellen via de 
website van A Rocha. 

Steun A Rocha
A Rocha zet zich in voor natuurbehoud: dicht bij 
huis in praktische projecten, internationaal in tal 
van waardevolle ecosystemen. Je kunt ons 
werk op verschillende manieren steunen: 
door een gift over te maken of door 
donateur te worden. Kijk op onze website 
voor de mogelijkheden. 

Piet Ribberink bankjePiet Ribberink bankje

Debora van BovenDebora van Boven
Bestuur A Rocha NederlandBestuur A Rocha Nederland

19 JUNI:
Klimaatmars in Rotterdam

17 SEPTEMBER:
World Clean-up Day

SEPTEMBER: 
Oogstfeest Dorpsakker De Parel

4 & 5 NOVEMBER:
Natuurwerkdag

            Wij zijn A Rocha
Een beweging van christenen die zich wereldwijd inzet 
voor natuurbehoud en duurzaam leven. In Nederland 
werken we met lokale groepen aan natuurbehoud en 
-ontwikkeling. Onze diepste motivatie is de Schepper, 

die al het leven met liefde heeft gemaakt en die de 
aarde aan de zorg van mensen heeft toe vertrouwd. 
Wij gaan voor verwonderen, zorgen en beschermen. 
Onze missie is groen geloven  groen geloven heel gewoon te maken.

Op de agendaOp de agenda
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De tuin is voor Annemarthe, die met haar man en 
drie kinderen in Utrecht woont, niet alleen een fijne 
uitlaatklep, het is ook een plek van ontmoeting. ‘Deze 
tuin delen we met anderen. Het is een plek van ons 
samen waar je elkaar ook kunt ontmoeten. Dingen 
samen doen is voor mij heel belangrijk. Ik ben echt 
een ‘mensen-mens’. Ik ben graag onder de mensen 
en doe graag dingen samen. Daar krijg ik energie van; 
waarvan ik vervolgens weer kan uitdelen aan anderen.’

Ben je een verbinder?Ben je een verbinder?
‘Ja, dat denk ik wel. Ik vind het heel leuk wanneer je in 
gesprek bent met mensen en er ideeën ontstaan. En 
dan denk ik al snel: dit kunnen we ook doen. Dus als 
een idee ontstaat, zet ik graag de volgende stap door 
me af te vragen: Hoe gaan we dit uitwerken? Dan zoek 
ik naar mogelijkheden of wegen die hiertoe kunnen 
leiden. Mijn ervaring is dat dit soort momenten eigenlijk 
alleen ontstaan als je met elkaar bent.’

Dat belooft wat voor A Rocha …Dat belooft wat voor A Rocha …
‘Ik hoop wel dat die ideeën niet alleen van mij vandaan 
komen. Het is heel bijzonder dat er bij A Rocha zoveel 
vrijwilligers betrokken zijn. Allemaal met verschillende 
kwaliteiten. Ik zie het deels als mijn rol om te kijken 
hoe we dat potentieel kunnen versterken. Ik weet dat 
het wat cliché klinkt, maar ik geloof erg in het vanuit je 
kracht werken. En je het ziet vooral wanneer je dit niet 
doet. Dan ervaar je een lek in plaats van dat je energie 
krijgt. Je moet jezelf dan ook regelmatig de vraag 
stellen: doe ik de dingen waar ik energie van krijg?’

‘MET DE 
SCHEPPING 
BEZIG ZIJN, 
IS EEN VORM VAN 
AANBIDDING’

INTERVIEW

Het gesprek tussen Wilma van de Veen en Annemarthe Het gesprek tussen Wilma van de Veen en Annemarthe 
Westerbeek, de nieuwe directeur van A Rocha Westerbeek, de nieuwe directeur van A Rocha 
Nederland, vindt plaats op Annemarthe’s favoriete Nederland, vindt plaats op Annemarthe’s favoriete 
plek: de moestuin. Vaak neemt ze haar twee oudste plek: de moestuin. Vaak neemt ze haar twee oudste 
kinderen van 5 en 3 jaar mee, bij voorkeur aan het einde kinderen van 5 en 3 jaar mee, bij voorkeur aan het einde 
van de dag om haar hoofd leeg te maken. ‘Ik ben geen van de dag om haar hoofd leeg te maken. ‘Ik ben geen 
professional hoor’, zegt ze bijna verontschuldigend. ‘Ik professional hoor’, zegt ze bijna verontschuldigend. ‘Ik 
doe maar wat en al doende leer ik.’ doe maar wat en al doende leer ik.’ 

‘ Ik heb geleerd creatief te zijn met weinig, ‘Ik heb geleerd creatief te zijn met weinig, 
maar samen met anderen veel 

mogelijk te maken’

Wat spreekt je aan bij A Rocha?Wat spreekt je aan bij A Rocha?
‘Wat ik heel leuk vind, is dat ik me mag focussen op 
de natuur, op de groene en duurzame kant. Bij Micha 
Nederland (vorige functie, red.) was ik eigenlijk altijd 
aan het werk met gerechtigheid in het algemeen, dus 
ook de kant van sociale gerechtigheid. Bij A Rocha kan 
ik focussen op de ecologische kant. Gedurende de 
jaren bij Micha is mijn hart groener geworden. Ook ben 
ik de ‘gaten’ gaan zien in kerken, en onder christenen, 
wat betreft dit thema.’

Ik las in het boek van Alfred Slomp een interview me 
jou waarin je iets zegt in de trant van: ‘Groen leven is 
ook een vorm van aanbidding. ‘Kun je dat uitleggen?
‘God is de maker van de wereld, en ik mag voor die 
wereld zorgen. Dat zie ik echt als een opdracht van 
God. Hij heeft alles heel mooi gemaakt. Ik stel me wel 
eens voor hoe dat ging toen God de wereld schiep. Ik 
zie als het ware een breedlachende God voor me die 
geniet van wat Hij gemaakt heeft. Door te zorgen voor 
de natuur - en dat zit voor mij al in iets kleins als het 
oprapen van afval - geef ik eigenlijk de natuur weer 
terug aan God, en zeg ik: Dank U wel.’

Dat besef is niet bij iedereen aanwezig …Dat besef is niet bij iedereen aanwezig …
‘God heeft ons de schepping gegeven om te 
‘gebruiken’, maar dan met oog voor alles wat er 
in leeft. Ik denk dat we de schepping heel vaak 
misbruiken voor ons eigen gewin. De natuur beleef ik 
zelf het meest intens in het bos. Het bos maakt me 
nieuwsgierig. Wat zie ik, wat leeft er, wat hoor ik en 
wat vliegt er? Ik ga echt ‘aan’ in het bos. Dat komt ook 
zeker door mijn opvoeding. Ik noem mijn vader ook 
wel een lopende encyclopedie. Vroeger vertelde hij ons 
van alles over wat we ontdekten in het bos. Dus als ik 
nu ergens loop en ik zie iets wat ik niet ken, dan heb ik 
altijd nog de neiging om even mijn vader te appen.’

Ik las ergens dat je jezelf regelmatig de vraag stelt: Ik las ergens dat je jezelf regelmatig de vraag stelt: 
Waar ben ik dankbaar voor, en wat wil ik meenemen? Waar ben ik dankbaar voor, en wat wil ik meenemen? 
Wat neem je mee naar A Rocha?Wat neem je mee naar A Rocha?
‘Wat ik in mijn vorige baan bij Micha heb geleerd is om 
te werken met weinig. We waren maar een kleine 
club qua organisatiecapaciteit en budget. A Rocha 
heeft heel veel vrijwilligers, maar qua type organisatie 
lijkt het erg op Micha. Die beperking is voor mij geen 
onmogelijkheid. Ik heb juist geleerd om creatief te zijn 
en met weinig maar samen met anderen veel mogelijk 
te maken.

Wat wil je aan gaan pakken bij A Rocha?Wat wil je aan gaan pakken bij A Rocha?
‘Ik hoop eraan bij te dragen dat we bekender worden, 
zodat mensen bij de naam ‘A Rocha’ meteen denken: 
oja, dat is die club! Ook hoop ik dat we met A Rocha 
christenen kunnen inspireren dat het zorgen voor de 
schepping echt onderdeel is van je christen-zijn. Het is 
niet zomaar iets ‘erbij’, maar een wezenlijk onderdeel 
van wie je bent als christen. Daarbij is het belangrijk dat 
het iets is dat uit het hart van mensen komt, en niet 
weer het zoveelste is dat we ‘moeten doen.’ Zo kun 
je het ook volhouden. Want ja, er is gewoon ook een 
heleboel mis in de wereld. Er zijn grote problemen waar 
we als mens vaker onderdeel van het probleem zijn, 
dan van de oplossing. De enige manier om het vol te 
houden om andere keuzes te maken, is om het steeds 
weer bij God te brengen.’

Hoe wil je dit gaan doen?Hoe wil je dit gaan doen?
‘Als geloof je bron is, dan is dat al reden genoeg om 
je in te willen zetten voor de schepping. Daar zou ik 
mensen in willen helpen om dat te ontdekken. En 
elke stap telt dan. Sommige mensen zetten grote 
stappen en gooien hun hele leven om. Een ander zet 
een volgende stap, en daarna weer een stap. Maar elke 
stap, klein of groot, is in die zin een dankgebed waarmee 
je zegt: ‘God, het is Uw wereld.’ Ik geloof heel sterk 
dat het daar, in het hart, moet beginnen. Want als de 
overtuiging niet geïntegreerd is in je leven, dan werkt het 
uiteindelijk ook niet door in je handelen. Hart en handen 
zijn echt een wisselwerking. Dat haalt ook meteen het 
‘moeten’ er af. Het is meer: wat mag ik en kan ik doen? 
En vanuit die mogelijkheden stappen zetten.’

Interview: Wilma van de Veen
Tekst: Annemarie van den Berg-Nap

‘De natuur beleef ik zelf het 
meest intens in het bos. Het bos Het bos 

maakt me nieuwsgierig’maakt me nieuwsgierig’
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MANIEREN OM OP 
TE KOMEN VOOR 

DE NATUUR

A ROCHA 
DRONTEN 
& DE REUZEN- 
BERENKLAUW

De profeet Zacharia riep in het Oude Testament al op om niet De profeet Zacharia riep in het Oude Testament al op om niet 
neer te kijken op dingen die klein beginnen (Zach 4:10). En neer te kijken op dingen die klein beginnen (Zach 4:10). En 
we horen dit vaker. Vincent van Gogh zei ooit: ‘grote dingen we horen dit vaker. Vincent van Gogh zei ooit: ‘grote dingen 
gebeuren door een aantal kleine dingen bij elkaar’ of Moeder gebeuren door een aantal kleine dingen bij elkaar’ of Moeder 
Teresa: ‘wees trouw in de kleine dingen, want daarin ligt je Teresa: ‘wees trouw in de kleine dingen, want daarin ligt je 
kracht’. In ons eigen leven zien we ook vaak dat grote acties kracht’. In ons eigen leven zien we ook vaak dat grote acties 
of beslissingen vaak klein beginnen. In het beschermen of beslissingen vaak klein beginnen. In het beschermen 
van de natuur kan dit ook ons uitgangspunt zijn. Ook al heb van de natuur kan dit ook ons uitgangspunt zijn. Ook al heb 
je soms het gevoel dat iets kleins als het scheiden van de je soms het gevoel dat iets kleins als het scheiden van de 
papieren doos van de afhaalpizza geen enkel effect heeft. papieren doos van de afhaalpizza geen enkel effect heeft. 
Hoe kun je voor de natuur opkomen, door welke – vaak maar Hoe kun je voor de natuur opkomen, door welke – vaak maar 
kleine - acties?kleine - acties?

Door je aan te sluiten bij een lokale groepDoor je aan te sluiten bij een lokale groep
Er gaat niets boven lekker praktisch bezig zijn samen 
met anderen in een lokale A Rocha groep.

Door mee te doen aan een actie of campagneDoor mee te doen aan een actie of campagne
Van bijvoorbeeld een lokale A Rocha groep of van een 
organisatie die lobbyt voor een politieke verandering. 
Organisaties als Wereld Natuur Fonds, Greenpeace of 
Christian Climate Action hebben de afgelopen jaren 
laten zien dat vele kleine acties samen ervoor gezorgd 
hebben dat de bescherming van de aarde inmiddels 
hoog op de agenda van beleidsmakers en politici staat. 

19 juni – Loop mee met de klimaatmars in Rotterdam, 
met voorafgaand een interreligieuze viering.

Door een politieke partij of lokale politicus te schrijvenDoor een politieke partij of lokale politicus te schrijven
In democratische samenlevingen als de onze worden 
politici gekozen om het volk te vertegenwoordigen. Jij 
maakt deel uit van degene die ze vertegenwoordigen, 
dus je kunt je recht gebruiken om dingen ter sprake te 
brengen waar je om geeft. Zoals het opknappen van 
een park of het beschermen van een rivier in de buurt. 
Vaak krijg je wel een reactie en soms mag je langs 
komen voor een gesprek.

Door erover te praten met vrienden en familieDoor erover te praten met vrienden en familie
Een ‘zachte’ pleitbezorger zijn onder je vrienden en 
familie wordt vaak onderschat, maar het is bewezen 
dat gesprekken met mensen gedachten verandert. 
Misschien kun je praten over zwerfvuil, vlees eten, 
recyclen of activiteiten die veel CO2 uitstoten of 
een ander negatief effect hebben op de natuur. Als 
iemand hier nooit iets over hoort, heeft degene ook 
nooit de kans gehad om erover na te denken. 

Met woorden én dadenMet woorden én daden
Tot slot is en blijft je eigen gedrag ertoe doen. 
Iedereen kan een verschil maken! Je gedrag inspireert 
anderen om je heen. Biologisch vlees kopen (of 
vleesconsumptie te minderen), plastic gebruik 
beperken, minder vaak vliegen (of helemaal niet) en 
duurzaam kopen: het motiveert anderen om mee te 
doen.
 
Vertaald uit FieldNotes newsletter A Rocha International

Het liefst staan Ron, Ellien, Brigitta en Jaap tot en met 
hun oksels in de berenklauw. Een grap met een kern 
van waarheid: ze steken graag hun handen uit de 
mouwen. A Rocha Dronten is de jongste lokale groep 
van A Rocha Nederland. Ze organiseren activiteiten 
waarbij ze aan de slag gaan in de natuur maar sluiten 
ook graag aan bij activiteiten die al bestaan. Ze doen 
mee met de World Clean-Up Day en organiseren 
verwonderwandelingen. Ron Methorst van A Rocha 
Dronten: ‘Tijdens de verwonderwandelingen leren we 
zelf ook nog een hoop nieuwe dingen over de natuur in 
onze eigen omgeving’.

Reuzenberenklauw bestrijding Reuzenberenklauw bestrijding 
Daarnaast zijn ze met regelmaat te vinden 
in het Wisentbos. Hier werken ze om het bos 
reuzenberenklauw-vrij te maken op een natuur- en 
biodiversiteitvriendelijke manier. Hoe dit gaat? Schep 
erin en uitgraven maar. De reuzenberenklauw is een 
invasieve plantensoort in Nederland. Dit betekent 
dat het bestaande soorten in het gebied wegdrukt. 
Daarom staat het op de lijst van invasieve exoten 
net als de Reuzebalsamien. Het is een plant die snel 
groeit, veel ruimte in beslag neemt en al snel tientallen 
meters kan domineren. Ron: ‘Het is ook dubbel, de 
grote bloemscherm van de reuzenberenklauw is wel 
heel goed voor zweefvliegen, toch zien we door het 
weghalen dat de oorspronkelijk vegetatie snel weer 

terugkomt waaronder ook de inheemse berenklauw’.
Wie denkt bij het uitgraven van het laatste stuk van 
de reuzenberenklauw ‘zo die klus is geklaard’ komt 
voor een verassing te staan. Het kost al snel meerdere 
seizoenen om echt het resultaat te zien van het 
verwijderen van de reuzenberenklauw. ‘Soms zie je na 
twee jaar al een groot verschil. Maar als er veel zaad in 
de bodem zit moet je aan een langere termijn denken. 
Het wordt steeds minder maar echt weg moet je 
wel denken aan een periode van 7 tot 10 jaar. De 
reuzebalsemien ging een stuk makkelijker’, aldus Ron. 
Ze zijn dus nog wel even bezig in Dronten! 

Groen denken en doen verankeren Groen denken en doen verankeren 
Als we Ron vragen wat ze graag nog zouden willen 
gaan doen of waar ze van dromen zegt hij ‘Een 
kerkuilen-project lijkt mij mooi, als aanleiding om het 
‘groen’ denken en doen breder te verankeren in de 
kerken in Dronten, daar is nog 
wel een wereld te winnen’.

Tips voor het verwijderen van de reuzenberenklauw:Tips voor het verwijderen van de reuzenberenklauw:
1. Zoek op van wie het land is en overleg met deze organisatie of persoon hoe je het 

kan gaan aanpakken. De eerste stap is verspreiding stoppen zodat er geen nieuw 
zaad kan worden gezet door de planten. Zoek daarom de haarden op en werk van 
buiten naar binnen. 

2. Het bestrijden van de berenklauw is op zich een gevaarlijk werkje, het kan huidletsel veroorzaken.  
Bescherm daarom jezelf goed met beschermende kleding en zorg dat er niets in je ogen kan komen. 

3. Het liefst verwijder je de plant wanneer deze nog jong is. Grotere planten kun je ook eerst bij de grond 
afsteken.

4. Het geheim om het vol te houden is om een groot stuk op te delen en de planten dan per deel weg te halen.
5. Doe het niet te lang, even een uurtje met de spade het bos in als tegenwicht tegen al het denkwerk.

Wil je ook actief worden voor A Rocha bij een lokale 
groep? Ga dan naar arocha.nl/lokale-groepen en kijk 
of er een groep bij jou in de buurt is. Heb je interesse om 
zelf een nieuwe groep te beginnen? Neem dan gerust 
contact met ons op via nederland@arocha.org. 
We helpen je graag op weg! 

Duurzamer Duurzamer 
leven dankzij leven dankzij 
minimaliserenminimaliseren
Tien blaadjes ontvouwen zich aan ons eikenboompje. Tien blaadjes ontvouwen zich aan ons eikenboompje. 
Kwetsbaar staat het in een donkerrode pot. Op een Kwetsbaar staat het in een donkerrode pot. Op een 
lentedag tijdens de eerste lockdown zagen we een lentedag tijdens de eerste lockdown zagen we een 
net ontsproten eikel in de berm liggen. Thuis stopten net ontsproten eikel in de berm liggen. Thuis stopten 
we die voorzichtig in een pot met vochtige aarde. Nu we die voorzichtig in een pot met vochtige aarde. Nu 
komt het plantje voor het tweede jaar uit. ‘Hij doet ‘t komt het plantje voor het tweede jaar uit. ‘Hij doet ‘t 
nog mam,’ riep onze jongste vorige week. nog mam,’ riep onze jongste vorige week. 
Terwijl ik naar dit Godswonder kijk, denk ik aan de Terwijl ik naar dit Godswonder kijk, denk ik aan de 
oproep van het klimaatpanel IPCC om te stoppen oproep van het klimaatpanel IPCC om te stoppen 
met ontbossing. Wist je dat elke Nederlander met ontbossing. Wist je dat elke Nederlander 
tweeduizend bomen zou moeten planten tweeduizend bomen zou moeten planten 
om zijn leefstijl te compenseren? Een echte om zijn leefstijl te compenseren? Een echte 
gedragsverandering lijkt nog ver weg. Neem de gedragsverandering lijkt nog ver weg. Neem de 
reclamecampagne van ‘De winkel van ons allemaal’. reclamecampagne van ‘De winkel van ons allemaal’. 
Het online warenhuis adverteert met teksten als: Het online warenhuis adverteert met teksten als: 
‘Toe aan iets nieuws, je huis even helemaal anders’. ‘Toe aan iets nieuws, je huis even helemaal anders’. 
Kopen, kopen, kopen, is de boodschap. Onder zo’n Kopen, kopen, kopen, is de boodschap. Onder zo’n 
advertentie zag ik een bericht van minister Rob Jetten, advertentie zag ik een bericht van minister Rob Jetten, 
die oproept minder gas te gebruiken en ‘de knop om die oproept minder gas te gebruiken en ‘de knop om 
te zetten’. Tja, het contrast kan bijna niet groter.te zetten’. Tja, het contrast kan bijna niet groter.

De negatieve impact van spullen is enorm, blijkt De negatieve impact van spullen is enorm, blijkt 
uit onderzoek van Babette Porcelijn (De Verborgen uit onderzoek van Babette Porcelijn (De Verborgen 
Impact, 2017). De zestien grootste zeeschepen ter Impact, 2017). De zestien grootste zeeschepen ter 
wereld stoten net zoveel zwavel uit als alle auto’s bij wereld stoten net zoveel zwavel uit als alle auto’s bij 
elkaar. Inmiddels varen wereldwijd honderdduizend elkaar. Inmiddels varen wereldwijd honderdduizend 
vrachtschepen om onze grondstoffen en spullen vrachtschepen om onze grondstoffen en spullen 
te vervoeren. Ja, in de containers zitten ook die te vervoeren. Ja, in de containers zitten ook die 
accessoires waarmee wij onze huizen binnen 24 uur accessoires waarmee wij onze huizen binnen 24 uur 
willen ‘opleuken’.willen ‘opleuken’.

Kan het ook anders? Tien jaar geleden is ons Kan het ook anders? Tien jaar geleden is ons 
gezin gaan minimaliseren omdat we duurzamer gezin gaan minimaliseren omdat we duurzamer 
wilden leven. De knop ging om. Toegegeven, die wilden leven. De knop ging om. Toegegeven, die 
tweeduizend bomen hebben we nog niet geplant. tweeduizend bomen hebben we nog niet geplant. 
Wel gebruiken we de milieuvriendelijke zoekmachine Wel gebruiken we de milieuvriendelijke zoekmachine 
Ecosia en steunen we boomplantinitiatieven. Ecosia en steunen we boomplantinitiatieven. 
Belangrijker nog: we kopen nu veel minder nieuwe Belangrijker nog: we kopen nu veel minder nieuwe 
spullen. Dagelijks ervaren wij hoe je kunt ‘genieten spullen. Dagelijks ervaren wij hoe je kunt ‘genieten 
van genoeg’. Zullen we Rob Jetten tippen dat we een van genoeg’. Zullen we Rob Jetten tippen dat we een 
leus hebben voor de vervolgcampagne?leus hebben voor de vervolgcampagne?

Gera van den Berg 

Groene inspirator  en spreker Duurzaamheid, Groene inspirator  en spreker Duurzaamheid, 
Auteur van boek ‘Op Orde! Minimaliseren in het gezin’.Auteur van boek ‘Op Orde! Minimaliseren in het gezin’.

COLUMNCOLUMN

‘Een kerkuilen-project li jkt mij 
mooi, als aanleiding om het ‘groen’ ‘groen’ 

denkendenken en doen breder te 
verankeren in de kerken in Dronten’
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GhanaGhana
Rode zandwegen, vrouwen met bossen brandhout of 
een vat water op hun hoofd en kinderen die blootvoets 
rond de hutten spelen. We zijn bij onze A Rocha familie 
in Ghana, West-Afrika. Een veelkleurig land met meer 
dan 31 miljoen inwoners en één van de snelst groeiende 
economieën van Afrika. De natuur is rijk met prachtige 
bossen en stranden. Hoe doe je dat, met zoveel mensen 
samenleven in en afhankelijk zijn van een kwetsbaar 
ecosysteem? Dat is de grote uitdaging waar A Rocha 
Ghana zich sinds 1999 aan waagt. 

VeerkrachtigVeerkrachtig
De bosgebieden in Ghana nemen elk jaar met 2% af. 
Het gekapte hout wordt gebruikt als brandhout en voor 
de productie van houtskool. Om dit tegen te gaan werkt 
A Rocha samen met lokale gemeenschappen in het 
vinden van duurzame energie-oplossingen en in 
manieren om de bossen te behouden. Daarnaast 
helpt A Rocha gemeenschappen zich aan te passen 
aan en voorbereid te zijn op de gevolgen van 
klimaatverandering. Bijvoorbeeld door het herplanten 
van mangroven langs de kwetsbare kust. Ook jongeren 
worden niet vergeten. Via eco-programma’s op 
scholen creëert A Rocha bewustzijn over de noodzaak 
om bijvoorbeeld energie te besparen. Zo hebben ze 
scholieren geholpen verlichtingssystemen op zonne-
energie te maken met lokale materialen. 

Schoon drinkwaterSchoon drinkwater
Nederland is een waterland. Water is wat ons mensen, 
wat Ghanezen en Nederlanders verbindt. Dan te 
beseffen dat er miljarden mensen op de wereld zijn 
die geen toegang hebben tot schoon drinkwater. Dat 
veel Ghanese vrouwen en kinderen kilometers moeten 
lopen om hun drinkwater uit de rivier te halen. En dat 
de rivieren in de Atewa Forest worden bedreigd met 
uitdroging. Het bos waar de rivieren hun bronnen vinden 
en dat te lijden heeft onder menselijke activiteiten. 
Recent heeft een Ghanese muziekgroep Nederland 
bezocht en hun zelfgemaakte lied laten horen aan de 
Ghanese gemeenschap in Nederland. Om hun uit te 
nodigen deel te nemen aan de campagne ‘save the 
Atewa Forest’. Beluister en bekijk de song op YouTube: 
‘Atewa till eternity’. 

Wist je dat A Rocha in 21 landen actief is? Op vrijwel Wist je dat A Rocha in 21 landen actief is? Op vrijwel 
alle continenten? Bijvoorbeeld in India, Peru, Nigeria, alle continenten? Bijvoorbeeld in India, Peru, Nigeria, 

Portugal, maar ook in Australië, Kenia en Libanon. Portugal, maar ook in Australië, Kenia en Libanon. 
Daarbij heeft elk land zijn eigen prioriteiten en projecten. Daarbij heeft elk land zijn eigen prioriteiten en projecten. 

Op deze pagina lichten we er een project uit om je Op deze pagina lichten we er een project uit om je 
kennis te laten met het werk van A Rocha wereldwijd.kennis te laten met het werk van A Rocha wereldwijd.

A ROCHA IN …

Atewa ForestAtewa Forest

INTERNATIONAAL 

Atewa Forest: het kroonjuweel van biodiversiteit
Bomen van 300 tot 800 meter hoog, meer dan 1100 plantsoorten, 239 vogelsoorten en ruim 700 vlindersoorten. 
Wat een indrukwekkende schoonheid! Atewa Forest is een reservaat waar de bronnen van drie belangrijke rivieren 
ontspringen. Zij is cruciaal voor de toevoer van water voor meer dan 5 miljoen Ghanezen. Een plek om te koesteren. 

Helaas kent het Atewa Forest vele bedreigingen. Denk aan illegale houtkap, houtskool winning, het winnen van 
bauxiet, stroperij en jacht. Het bos is de thuisbasis van een van de hoogste geregistreerde aantallen wereldwijd 
bedreigde soorten. A Rocha Ghana zet zich met haar projecten in voor het behoud van de Atewa Forest. Er wordt 
hard gewerkt aan de bewustwording van de lokale bevolking om hun leefgebied te beschermen. Kinderen krijgen 
milieueducatie en planten bomen. Wetenschappelijk onderzoek zorgt ervoor dat de soorten die in het gebied leven in 
kaart worden gebracht. En daarnaast zoekt A Rocha Ghana internationale publiciteit om aandacht te vragen voor het 
behoud van dit unieke bos.

Ook helpen?
We zijn dankbaar voor het werk van A Rocha 
Ghana. Dat zij vanuit liefde voor Gods schepping 
zorgdragen voor het prachtige kroonjuweel Atewa 
Forest en nog vele andere kwetsbare ecosystemen 
die Ghana rijk is. Meer weten? Doneren? Maak een 
gift over op rekening NL 45 TRIO 2000 6140 43 van 
A Rocha Nederland ovv Save the Atewa Forest. Of 
neem een kijkje op de website: ghana.arocha.org

Togo

Burkina Faso

Ivoorkust

Atlantische Oceaan

AccraAccra


