Tropical Farmer Connect

Kære Jens, Jan, Kristian og andre i GrowForIt
I får lige en lille opdatering på jeres modeller i Uganda
1) Træerne bliver plantet indenfor de næste to uger
2) Aftaler er på plads mellem CIDI og bystyret/vejvæsenet i Soroti (4.200 træer) og mellem
CIDI og tre skoler i Rakai (700 træer i alt). Jeres indledende køb var afgørende for at disse
aftaler kunne laves og vi ramte den optimale plantningsperiode, som er nu. Det gjorde et
yderst positivt indtryk både på myndigheder og de lokale folk.
3) I Soroti bliver der plantet langs med fire eller fem (detailplanlægning foregår..) landeveje.
Hver plantning er mindst 5 km lang, enten i én side af vejen (hvor der f.eks. er el-ledninger i
den anden) eller 2*2,5 km, hvis der kan plantes i begge sider. Flest Muvule men også nogle
andre træer, hvor Muvule er for voldsom. De andre inkluderer teak, Maesopsis eminii, og
Terminalia superba. De bliver også store og leverer godt tømmer. Alle er anbefalet af den
lokale skovmand i miljøafdelingen. Kommunaldirektøren (town clerk) er helt med og støtter
aktivt, ligesom vejafdelingen (Ugandan Road Authrority, UNRA).

To-årige Muvule. De to herrer ved træet er Thomas Kirk
fra TroFaCo og Moses Okori. Moses er fra vores anden
partner, EADEN. Han har en planteskole, leverer træerne
og organiserer plantning ved kyndige folk.

4) I Rakai bliver der planet ved 3 skoler, som alle havde planer om at plante træer, men ikke
kunne finde pengene. Skolerne er Kabaale Makondo, St. Edward og Nkoni primary schools.
Der er lavet aftaler med ’School Management Boards’

Møde ved skole i Rakai. ‘Head teacher’ , ‘school
management committee’, CIDI og TroFaCo, Aftale
mellem CIDI og skolen bliver lavet.
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5) Både i Rakai og Soroti plantes der i områder, hvor der gennem CIDI er etableret
velfungerende kooperativer for flere år siden. De hjælper, holder øje med tingene og skal i
de kommende år levere frøplanter til kommende plantninger, så de kan tjene lidt.
6) Og så får I lige et billede af et opslag på CIDI’s kontor i Rakai.

Plakat på CIDI Rakai’s kontor.

Mange hilsner
Steffen & Thomas
17-04-2017
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