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  Jaarverslag 2014 

 
Gedurende 2014 heeft de Stichting Hopeland Foundation haar activiteiten gestabiliseerd. 
 
Het project Agua, Vida y Naturaleza Project (AVNP) van de Fundación Fuente de Vida is 
voortgezet. Stichting Hopeland Foundation helpt en begeleidt dit project met de uitvoering 
en financiering. Stichting Hopeland Foundation ontvangt op zijn beurt voor dit project 100% 
financiering van COmON Foundation uit Leusden voor fase twee van dit project.   
 
Het AVNP behelst ook onderzoek om te komen tot groenteteelt met 70% minder 
waterverbruik. Het project is zeer succesvol verlopen. 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. In deze 
link is het resultaat van het Nederlandse onderzoeksdeel te zien 
https://www.youtube.com/user/Groasisvegetables . 
 
De samenwerking met Fundación Fuente de Vida om agroforestry projecten te ontwikkelen 
is voortgezet, 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. Gedurende 2014 heeft Fundación Fuente de Vida op 5 droge plaatsen 
de resultaten verkregen van in Ecuador geplante fruitbomen. Dit is gedaan in samenwerking 
met rurale families die aldaar wonen. De plantingen zijn uitstekend verlopen. 
 
In de loop van 2012-2013 heeft Pieter Hoff voorzitter van Hopeland Foundation met Ana 
Fernanda Terranova van de Fundacion Fuente de Vida en Swen Lorenz, directeur van de 
Charles Darwin Foundation, een plan Galápagos Verde 2050 ontwikkeld en gepresenteerd 
aan Willem Ferwerda toenmalig directeur van Hopeland en Hans van Poelvoorde, toenmalig 
directeur van COmON Foundation donateur van het project Aqua Vida Naturaleza.  
 
Dit plan – Galápagos Verde 2050 – is een project dat ten doel heeft het ecosysteem van de 
Galápagos eilanden te herstellen. In het begin van 2013 is hiervoor een intensieve 
samenwerking ontstaan tussen Fundación Fuente de Vida, Groasis en de Charles Darwin 
Foundation uit België, die actief is op de Galápagos. COmON Foundation heeft toestemming 
verstrekt aan Fundación Fuente de Vida om de aan haar geschonken 50.000 USD door te 
schenken aan de Charles Darwin Foundation om een team samen te stellen die assisteert in 
het schrijven van “Galápagos Verde 2050”. Pieter hoff heeft hiervoor de Galápagos eilanden 
bezocht om samen met het team dit plan verder uit te werken.   
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In 2014 is Directeur Hans van Poelvoorde van COmON Foundation lid geworden van het 
bestuur van de Charles Darwin Foundation op de  Galápagos Islands. Vervolgens heeft 
Stichting Commonland het Galápagos Verde 2050 plan geadopteerd en zorgt voor een 
(deel)financiering. De Hopeland Foundation heeft met haar initiatief dus een fantastisch 
resultaat bereikt 
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