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1. Voorwoord van de voorzitter 

Door de corona-crisis is er veel uit balans geraakt. Angst trekt de energie naar binnen, waardoor 
mensen geneigd zijn m.n. naar zichzelf en de directe omgeving te kijken i.p.v. zich bezig te 
houden met het grotere plaatje en dat is begrijpelijk.  
Het bestuur van Nature for Future heeft zich ook in deze tijd ingezet om verder te bouwen aan de 
basis van de stichting en om het netwerk van specialisten, vrijwilligers en mogelijke sponsoren te 
onderhouden. Daarin zijn we goed geslaagd. 
Al met al werd het voor NFF juist een vruchtbaar jaar, waarin de stichting zijn thuisbasis vond in 
finca La Guaria. Het dagelijks bestuur woont nu op het uit eigen vermogen opgebouwde terrein. 
Dat is het begin voor het grote werk voor NFF! 

2. Activiteiten 
Ondanks wat vertragingen door o.a. schaarste van bouwmaterialen hebben Steyn en Guus dit jaar 
hun eigen onderkomen kunnen bouwen. Ook zij wonen nu permanent in Costa Rica en zijn 
daardoor het hele jaar beschikbaar om hun toenemende taken voor de stichting ter plekke te 
kunnen uitvoeren. Daarnaast is er dit jaar nog een werkplaats en een 6 persoons guesthouse 
gebouwd en in gebruik genomen. 

Inmiddels hebben volunteers, geïnteresseerden, samenwerkingspartners en deelnemers aan 
trainingen al met veel plezier van de guesthouse gebruik gemaakt.  

Er werd ook een werkplaats gebouwd en ingericht. Voor het eerst konden de auto’s die lang op 
onderhoud hebben gewacht de brug op rijden. 
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De garage van het huis van Suus werd voor het eerst gebruikt waar die voor bedoeld was: 
bijeenkomsten voor NFF hosten. Dit was tijdens het hoogtepunt voor NFF in 2021, tijdens het 
bomen plant weekend. 

Op het eigen terrein was 20 hectare weiland te beplanten. In samenwerking met een fantastisch 
team van Osa Conservation onder begeleiding van Rodrigo de Sousa en vele vrijwilligers hebben 
we de eerste 1800 bomen geplant! En dat feest is gevierd!! 

De manier van herbebossen en de keuze van de boomsoorten was een heel uitzoekwerk, vooral 
ook omdat hier voor ons veel te leren is. Costa Rica alleen al heeft 12 klimaatzones en het 
uitzoeken welke bomen juist in onze zone thuis horen en goed zullen gedijen is belangrijk voor 
een goed succes. Op dit soort momenten merk je hoe belangrijk een goed netwerk van 
specialisten in de praktijk is. 
Ook zijn we begonnen met het opkweken van “Mexican Sunflower” Tithonia Diversifolia met de 
bedoeling deze struiken uit te planten in de buurt van de nieuwe boompjes. De Mexican 
sunflower heeft de bijzondere eigenschap fosfor uit de grond op te kunnen nemen en naar de 
oppervlakte te brengen. Door de bladeren van deze struiken af te knippen en regelmatig rondom 
de nieuwe boompjes te leggen kunnen we ze op een natuurlijke manier bemesten. Goedkoop en 
beter voor het milieu. 
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Het proces rondom de nieuwe website heeft door alle drukke bouw werkzaamheden wat 
vertraging opgelopen. De teksten zijn wel grotendeels klaar, maar er zit nog veel uitzoekwerk in 
het maken van de juiste berekeningen voor CO2 compensatie. Daar is veel informatie over op het 
internet, maar de manier van berekenen en cijfers die gebruikt worden wijken nog al eens af.  

We hebben de samenwerking met Stichting Adopteer Regenwoud onderzocht. Zij hebben zeer 
vergelijkbare doelstellingen en zitten aan de andere kant van Costa Rica. We kunnen vanuit 
dezelfde idealen letterlijk naar elkaar toe werken. Een eerste contact is gelegd, daar is enthousiast 
op gereageerd met een eerste bezoek van Maarten aan ons project. We zien zeker mogelijkheden 
voor samenwerking, al is het maar op het gebied van aan elkaar doorsturen van vrijwilligers, 
uitwisselen van informatie, delen van netwerkcontacten enz. Of een intensievere samenwerking 
ook gaat plaatsvinden zal afhangen van de visie van beide besturen. De basis is in elk geval 
gelegd. 

3. Toekomst 
Tijdens onze jaarlijkse bestuursvergadering hebben we gebrainstormd over over de visie voor de 
toekomst en de richting bepaald voor de komende jaren. 

- Hoe gaan we zorgen voor funding? We willen het breed aanpakken, via alle vormen van media 
en we overleggen met partner organisaties om te vragen naar hun ervaringen. 

- Welke partners hebben we hierbij nodig? Ervaren mensen die weten hoe je funding voor 
charity in deze tijd het beste aanpakt, maar ook mensen die verstand hebben van de CO2 
compensatie ‘handel’ en verplichtingen voor bedrijven. Actiepunt is deze mensen te gaan 
vinden. 

- Waar willen we m.n. grond aankopen? In elk geval in het gebied van de te creëren corridor 
tussen La Amistad en Piedras Blancas. 

- Willen we ons m.n. richten op het herbebossen of op behoud van bestaand bos? Beiden zijn 
belangrijk. We hebben meer bos nodig om de planeet leefbaar te houden, maar we moeten 
ook zorgen dat bestaand bos niet wordt gekapt, want voordat een nieuw aangeplant bos 
substantieel CO2 gaat absorberen duurt vele jaren (zelfs in de tropen). Dus voorkomen van 
kappen door gerichte aankopen is ook belangrijk. Selectief weidegronden selecteren en 
aankopen in de corridor om te herbebossen is belangrijk voor de wildlife corridor. 

- Welke doelgroep(en) gaan we benaderen en interesseren, richten we ons m.n. op particulieren 
of meer op bedrijven? En welke benadering is daarbij het meest logisch? We willen op een 
laagdrempelige manier een mogelijkheid bieden voor particulieren om via ons boompjes te 
planten en bos te beschermen. Zo kan de particulier op vrijwillige basis zijn CO2 uitstoot 
compenseren. Daarnaast willen we met middelgrote en grote bedrijven op een meer 
persoonlijke en grondige wijze een plan maken voor de compensatie van CO2 uitstoot van het 
gehele bedrijf of een deel ervan (b.v. woon-werkverkeer van de medewerkers. 
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4. Organisatie 

4.1 Bestuur 

Op aanraden van een aantal collega stichtingsbesturen hebben we gekozen om ons bestuur zo 
compact mogelijk te houden. Juist ook omdat het uitvoerende werk m.n. in Costa Rica plaatsvindt 
en het dagelijks bestuur hier nu permanent of het grootste deel van het jaar woont bestaat ons 
dagelijks bestuur nu uit:  
Suus Twigt, voorzitter 
Guus Hubers, secretaris 
Steyn van der Velde, penningmeester 
De overige bestuursleden worden bijgepraat en regelmatig bevraagd op hoofdlijnen. 

4.2 Raad van Advies 

Juist vanwege het compacte bestuur is er behoefte aan een raad van bestuur die gericht mee kan 
kijken en adviseren op de ingewikkelde zaken waar we als stichting mee te maken hebben. 

4.3 Vrijwilligers 

Ondanks dat we ons nog niet hebben beraad op welke vrijwilligers wij hier zouden willen inzetten 
kwamen er al spontaan mensen op ons af. We hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt, vooral 
om vanuit de praktijk te ervaren welk vrijwilligers beleid we willen maken en om te ondervinden 
wat er voor nodig is om dit alles in goede banen te leiden. 

4.4 Contactgegevens 

Stichting Nature For Future 
Switbertushof 1, 
7131 TA Lichtenvoorde 
Telefonisch contact NL: Suus Twigt +31 (0)6-23636736 
Telefonisch contact CR: Steyn van der Velde +506 8965-8283 
Email: info@natureforfuture.org 
KVK: 58702121 
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5. Speciale dank 
Al met al was het een wervelend jaar waarbij we heel goed kunnen ervaren hoe fijn het is om een 
homebase te hebben in de omgeving waar we bosgebieden willen uitbreiden. Het werkt 
betrokkenheid in de hand maar is ook zo veel efficiënter én de plaatselijke bevolking ziet dat wij 
serieus zijn en het goede voorbeeld geven.  
Het is heel opvallend hoeveel Costa Ricanen ons bedanken voor dit werk. Zij kennen het belang 
van de natuur en zien zoveel natuur verdwijnen voor palmolie plantages, koeien en 
bouwwerkzaamheden. Het is hartverwarmend om dit soort reacties te krijgen. Daarnaast zijn er 
ook veel andere mensen die enthousiast zijn over ons werk en zich willen aansluiten of financieel 
bijdragen. 
Maar wij zelf zijn ook dankbaar dat we dit mooie werk kunnen doen. We hebben veel hulp, advies 
en ondersteuning ontvangen uit ons netwerk in Nederland en Costa Rica. Zonder deze praktische 
tips, complimenten en opbouwende kritiek zouden we niet staan waar we nu staan. 
We kijken met spanning uit naar 2022 wat een jaar zal zijn in het teken van funding en uitbreiding! 

5. Bijlagen: 

5.1. Jaarrekening  

BATEN 2021 
Donaties             €  2.084 
TOTAAL BATEN      € 2.084 

LASTEN 2021 
Pasbijdrage       €   20,- 
Internet bankieren      €  150,40 
Kosten herbebossen      € 1.250 
TOTAAL LASTEN       € 1420,40 

Saldo 01-01-2021 € 16.981,69   Saldo per 31-12-2021 € 17.645,29 

Balans 2021 
Activa          Passiva 
31-12-2021 €  17.645,29          31-12-2021 € 17.645,29


