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Jaarverslag 2011 en 2012 

 

 

De Stichting Hopeland Foundation is in 2011 opgericht en gedurende 2011 hebben er alleen 

voorbereidende activiteiten plaatsgevonden door het bestuur. 

 

In 2012 heeft de Stichting Hopeland Foundation een tweetal activiteiten ontplooid om de 

doelstellingen van de stichting te verwezenlijken. 

 

1) Vanaf januari 2012 heeft Stichting Hopeland Foundation het project Agua, Vida y 

Naturaleza Project (AVNP) van de Fundacion Fuente de Vida in Ecuador geholpen met 

het oprichten, uitvoeren, begeleiden, ondersteunen en financieren van dit project. 

Stichting Hopeland Foundation heeft op zijn beurt voor dit project 100% financiering 

ontvangen van COmON Foundation uit Leusden. De bedoeling van Stichting 

Hopeland Foundation is om in samenwerking met Fundacion Fuente de Vida nog 

meer agroforestry projecten te ontwikkelen, waarbij economisch interessante bomen 

op toegankelijke plaatsen worden geplant, en ecologisch interessante bomen in 

ontoegankelijke zones, dit met het gebruik  van de Groasis Technology. De 

combinatie van beide uitgangspunten zorgt voor een goed ecologisch evenwicht.  

Het AVNP behelst ook onderzoek om te komen tot groenteteelt met 70% minder 

waterverbruik. Het project is tot nu toe zeer succesvol. In deze link is meer 

achtergrond te vinden over het project http://www.groasis.com/en/projects/agua-

vida-y-naturaleza-project-planting-vegetables-and-fruit-trees-with-less-than-10-

water-use-in-ecuador 

 

2) Vanaf maart 2012 is de heer Willem Ferwerda, voormalig directeur van IUCN 

Nederland aangesteld om het plan dat in 2010 door de heer Pieter Hoff was gemaakt 

verder uit te werken. De basisgedachte van het plan, restauratie van 2 miljard 

hectare door de mens veroorzaakte woestijnen te gaan doen op basis van 

bedrijfseconomische gronden, omdat het beplanten van deze oppervlakte met 

bomen niet mogelijk lijkt op basis van alleen donaties en subsidies. De inkomsten 

voor deze uitgaven zijn o.a. gefinancierd door AquaPro BV die de Groasis Technology 

heeft ontwikkeld en geïntroduceerd. 

 


