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Voorwoord voorzitter

Om maar niet spreken van dames zoals Lethiwe Sweetness Myeni, de
crèche leidster van Ubhejane, die niet alleen voor de kinderen in de crèche
zorgt, maar ook ’s ochtends een uur vroeger komt en aan het eind van de

2021 was een bewogen jaar voor Stichting Roots Up. We zaten nog
midden in de corona epidemie, die er voor zorgde dat er grote problemen
in de wereld nog groter werden. In landen zoals Zuid-Afrika moest de
broekriem extra hard aangehaald worden en dan vooral door de armsten.
Een voorbeeld hiervan zijn de mensen die wonen in de kleine

middag een uur later vertrekt om in de moestuin te werken. Of de jonge en
ambitieuze Induna (dorpshoofd) Mutukathitwa Phathakhona Timba van
Sekane, die zijn mensen aanspoort om zich als vrijwilligers voor onze
projecten op te geven, zodat ze nieuwe dingen kunnen leren en hun
gemeenschap helpen ontwikkelen.

gemeenschappen naast het Manyoni wildpark. Het weinige werk, dat deze
mensen hadden, droogde op. Kostwinnaars moesten naar huis terugkeren
en banen vielen vaak permanent weg. Hulp van de regering hoefden de
meesten niet te verwachten en dit maakte nog maar eens duidelijk dat
kennis om eigen groenten en basisvoedselgewassen (zoals mais, zoete
aardappelen, granen etc.) te kweken dubbel en dwars nodig is voor
dergelijke gemeenschappen. Gelukkig werden de gemeenschappen
ondersteund door het park en vrienden van het park, maar dit was
uiteraard voornamelijk noodhulp.
Roots Up heeft de middelen niet om noodhulp te geven, maar wij konden
met behulp van onze fantastische partners de gemeenschappen in deze
tijd wel bijstaan met advies, trainingen en het uitbouwen van de crèche
tuinen en andere projecten. Dit is iets dat uiteindelijk een veel duurzamere
oplossing is, maar het is wel moeilijk om te zien dat gemeenschapsleden
het zwaar hebben.

We zijn zeer dankbaar dat we we kunnen samenwerken met
gepassioneerde mensen, die het beste voor hebben met de
gemeenschappen en de natuur. Mensen, die hun alles geven voor de zaken
waarin zij geloven, zoals permacultuur experts Rory Clark en Zimisele
Luthuli van Imbewu Yoshinto of Karen Odendaal en haar team van het
Manyoni Private Game Reserve.
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We zijn ook zeer dankbaar voor onze donateurs, zonder wiens hulp wij
onze projecten niet kunnen uitvoeren. 2021 was het beginjaar en we
hebben door allerlei omstandigheden slechts minimaal fondsen kunnen
werven. Maar 2022 is al veel succesvoller geweest op gebeid van
donaties. Sommige donateurs geven niet alleen geld, maar ook advies en
ideeën, iets waar we zeer dankbaar voor zijn. Alleen met de betrokkenheid
van donateurs zullen we een verschil kunnen maken in de dorpen en het
wildpark. Ook belangrijk voor de donateurs, Stichting Roots Up heeft ANBI
status verkregen in 2021. Deze status maakt dat wij ons aan bepaalde
regels moeten houden voor de Belastingdienst. Daar tegenover staat dat
onze donateurs hun schenkingen kunnen aftrekken van belastingen. Iets
wat sommige mensen of bedrijven zal overtuigen om de portemonnee te
trekken voor onze projecten.

We gaan ons best doen om van 2022 een jaar te maken dat als goede
basis gaat dienen voor het meerjarenplan dat we in 2023 gaan schrijven.
Nogmaals dank aan al onze donateurs voor het vertrouwen dat ze ons
schenken.

Olivier van Walsem
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Organisatie in 2021 en beleid
Vergoeding bestuurders

We merken dat je met een ochtend samen zitten en een paar dagen in de
gemeenschappen betere oplossingen bedenkt, dan enkele tientallen

Er is geen vergoeding voor de bestuurders van Roots Up. Ook kosten voor
reizen zullen door de bestuurders zelf worden gedragen. Olivier van Walsem
zal de projecten bezoeken op momenten dat hij voor zaken in Zuid-Afrika is.

Meerjarenplan
Stichting Roots Up bestaat nog maar twee jaar. Wij hebben in deze tijd reeds
een aantal mooie stappen kunnen maken, maar een duidelijk uitgedacht
stappenplan zal betere structuur voor onze projecten in de hand werken. In
het jaar 2023 willen wij een meerjarenplan in overleg met onze partners
Imbewu Yoshinto, Manyoni Private Game Reserve en Zululand Conservation
Trust invoeren. Dit plan zal daarna per jaar geactualiseerd worden aan de
hand van nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

gesprekken via online communicatiekanalen. Tijd is het grootste goed dat
we hebben en goede beslissingen op de juiste momenten besparen veel tijd
en gedoneerd geld.

Donaties en subsidies
Roots Up is een kleine organisatie en wil dat ook blijven. Daarom benaderen
we op het moment alleen particulieren en bedrijven voor donaties.
Overheidssubsidies vergen veel tijd en moeite, bovendien moeten we dan
door veel ambtelijke hoepels springen en rekening houden met
veranderende regels. Wel willen we organisaties, zoals de Postcode Loterij
benaderen, op het moment dat we onze interne infrastructuur volledig op de
rit hebben, een duidelijk programma kunnen overleggen en onze huidige
projecten zich als succesvol bewijzen.

Duurzaamheid
Stichting Roots Up is ‘lean and mean’, de stichting heeft geen kantoor, geen
auto’s en reizen wordt gedaan met het privé vervoer van Olivier van Walsem,
welk voornamelijk via de elektrische scooter plaats vindt. Zoals eerder
vermeld zullen er geen onnodige vliegreizen gemaakt worden om de
projecten te bezoeken. Deze worden gecombineerd met zakelijke vluchten
van Olivier van Walsem. Door de afstand vinden de meeste gesprekken
plaats via Whatsapp of programma’s als Zoom en Teams. Echter,
tegenstrijdig genoeg zijn de fysieke ontmoetingen zijn op het oog van
duurzaamheid wel tenminste eenmaal per jaar nodig.
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Grensoverschrijdend gedrag

Ook gaan we vanaf 2022 donaties ophalen voor specifieke projecten, het
kan best zijn dat iemand geïnteresseerd is in het helpen van mensen, maar

Het is Roots Up al overkomen dat er bij bezoek in Zuid-Afrika om
steekpenningen in de vorm van natura werd gevraagd. Op dit soort

wat minder heeft met natuurbescherming of vice versa. Wij willen deze
donateurs een keuze bieden en ze zo sneller over de streep trekken.

verzoeken zullen wij nooit ingaan. Wel hebben we te maken gehad met
plaatselijke gebruiken, zoals bij het bezoek aan de chief. Hierbij is het
normaal dat iedereen die langskomt een geschenk in de vorm van cash
meebrengt. Wij hebben dit opgelost door plantmateriaal in de vorm van
vruchtenbomen voor zijn tuin mee te brengen. Het plantmateriaal komt uit
onze eigen kwekerij, is in feite gratis en werd ook nog eens zeer

Zululand Conservation Trust is een Zuid-Afrikaanse organisatie met wie wij
samenwerken in het Mandlakazi Food Security Project. (https://
zululandconservationtrust.org/community_projects/mandlakazi-foodsecurity-project/)

gewaardeerd vanwege de symbolische waarde.
Zij zijn overigens veel breder actief, denk maar aan natuurbescherming in

Belanghebbenden van Stichting Roots Up

het algemeen en specifiek neushoornbescherming , cultuurprojecten, hulp
aan schoolleerlingen enzovoort. Ik raad u aan om op hun website te kijken

De donateurs;

voor meer informatie.

Zululand Conservation Trust en Manyoni Private Game Reserve;
De inwoners van onze vier gemeenschappen Sekane, KwaGudlintaba,
Vungama en Siwele;
Het bestuur van Stichting Roots Up;
De medewerkers van Imbewu Yoshinto

Manyoni Private Game Reserve valt tegenwoordig onder de Zululand
Conservation Trust. Het is een commercieel park met een aantal lodges van
waaruit gasten de ‘Big Five’ en andere dieren kunnen bekijken. Uiteraard zijn
de jaarlijkse kosten voor een dergelijk park zo hoog dat ze wel hulp nodig

Alle belanghebbenden kunnen Roots Up benaderen op het moment dat zij

hebben. Olivier van Walsem is via de manager van het park betrokken

het idee hebben dat er dingen gebeuren, die niet in de haak zijn.

geraakt bij sommige van de huidige projecten en deze eerdere
samenwerking is dan ook direct verantwoordelijk voor de oprichting van

Donateurs kunnen onder verdeeld worden in structurele donateurs en
incidentele donateurs. Op het moment zijn de meeste donateurs incidenteel,

Stichting Roots Up. We zullen specifieke projecten voor het park nog steeds
steunen, maar onze gemeenschapsprojecten hebben nu wel onze prioriteit.

maar er wordt gewerkt aan een programma om meer structurele donateurs
binnen te halen. Structurele donateurs zijn het fundament van elke goede
doelen stichting. We kunnen hen alleen krijgen door een gedegen plan neer
te leggen en ons als betrouwbare partner te tonen.
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De inwoners van de vier gemeenschappen zijn de begunstigden van het

Het bestuur van Stichting Roots Up

bulk van onze donaties. De bouw van moestuinen, voedselbossen,
waterinfrastructuur wordt allemaal gedaan met vrijwilligers uit de

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

gemeenschappen. Vaak worden bouw met trainingen gecombineerd, omdat

Olivier van Walsem als oprichter/voorzitter

we op deze manier weten dat we de les beter overbrengen. Ook krijgen we

Wolfgang Grieger als penningmeester

zo alleen de ambitieuzen uit de gemeenschappen mee en blijven de

Sikke Kooistra als secretaris

ongemotiveerden thuis. Er zijn verschillende visies over, maar wij zijn van
mening dat mensen hun eigen tijd moeten inzetten om de gemeenschap te

Meer informatie over hen is op de website te vinden.

verbeteren. Bij onze programma’s zullen gemeenschapsleden dan ook nooit
betaald worden voor de opbouw van projecten. Daar staat tegenover dat de
juist uitgevoerde, duurzame projecten wel inkomsten opleveren voor de
gemeenschappen en daar gaat het ons om. Wanneer deze projecten
zichzelf bewijzen, dan staan gemeenschapsleden, die zich eerst kritisch
uitlieten, daarna vaak te springen om deel te nemen.

Het bestuur doet de belofte een betrouwbare partner te zijn op de volgende
manieren:

Alle plannen van onze partners in Zuid-Afrika zijn onderbouwd met
cijfers en goede argumenten. Ook houden we een vinger aan de pols
nadat projecten zijn geïmplementeerd om te zien wat ze opbrengen;
We zullen nooit geld steken in eenmalige zaken, zoals noodhulp. Al

Overigens zijn niet alle gemeenschappen gelijk, er is veel onderlinge jaloezie
of er zijn verschillende omgevingsomstandigheden en ook hierin moeten we

onze projecten hebben een duurzaam doel, moeten zich in de
toekomst uitbetalen en als basis voor verdere ontwikkelingen dienen;

een weg vinden. Daarom is het zo belangrijk dat Zimisele in ons team
We concentreren ons op Manyoni wildpark en op onze vier
hebben, hij is over de laatste paar jaar zeer gerespecteerd geraakt en weet
aangesloten gemeenschappen, anders vindt er te veel verwatering
precies wat er in de gemeenschappen speelt.
plaats en kunnen we nooit succesvolle projecten neerzetten;

Incassoprocedures en periodieke schenkingen.
Donateurs, die periodiek geven via onze doneermodule op de website,
krijgen hiervan bericht voordat de werkelijke afschrijving plaatsvindt. Het is

De mensen op de grond zijn uiteindelijk de baas en bedenken hoe de
fondsen het best besteed kunnen worden. Stichting Roots Up dient als
klankbord, geeft advies en stelt kritische vragen om tot betere
oplossingen te kunnen komen;

op deze module ook mogelijk om incidenteel te schenken. Donateurs, die

Tenminste een keer per jaar zullen de projecten worden bezocht om

door Roots Up direct benaderd worden en besluiten deel te nemen, krijgen

de plaatselijke situatie te toetsen;

een factuur waaruit blijkt dat deze schenking ook werkelijk heeft plaats
gevonden.
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Het jaar van maand tot maand.
Januari 2021 stond vooral in het teken van het voorbereiden van de fase
1B voor Ubhejane Crèche in Sekane gemeenschap . In fase 1A hebben we
(Roots Up en onze partner African Conservation Trust) de groentetuin
uitgebouwd. Fase 1B hield in dat er een voedselbos naast de crèche
gecreëerd zou worden. Ook zou er een basisvoedseltuin worden
ontworpen. Daarnaast was er ruimte in het ontwerp om structuren voor het
oogsten van water in het land aan te brengen. Zimisele heeft veel tijd in de
gemeenschap doorgebracht om te spreken met alle betrokkenen en de
bestaande moestuinen bij te staan, terwijl Rory zich bezig hield met het
ontwerpen van de tuinen. Een bezoek aan de naastgelegen gemeenschap
KwaGudlintaba liet zien dat de in 2020 aangelegde voedselbos en
basisvoedseltuin het erg goed deden.

Februari was een drukke maand voor Rory en Zimisele, niet alleen werd de
laatste hand gelegd aan de ontwerpen voor Ubhejane afgerond, maar zijn
we ook begonnen met de bouw van de kwekerij bij het parkkantoor. Deze
kwekerij is bedoeld om nuttige soorten bomen en struiken te kweken voor
het gebruik in de gemeenschappen. Ook zullen er lokale boomsoorten
gekweekt worden om te planten in het park en bij de lodges. Daarnaast
hebben we ook vetiver gras geplant. Deze grassoort is zeer zinvol om
erosie tegen te gaan en zal in de gemeenschappen gebruikt worden. De
kwekerij werd gebouwd in de voormalige buffelboma’s (hokken). Op deze
manier konden we gebruik maken van bestaande infrastructuur wat ons
veel kosten voor het bouwen scheelde.
In de gemeenschappen is het ondertussen duidelijk geworden dat de
goede omheiningen om de tuinen bescherming van vegetatie tegen vee
teweeg kan brengen. Buiten het hek was alles kaal gegraasd en bleef er
alleen een voor vee giftige invasieve soort plant staan. Binnen het hek vele
lokale grassoorten die de invasieve plant zeer goed verdrongen. Dit is een
indicatie dat ons toekomstige plan voor holistische beheerde begrazing in
de gemeenschappen zou kunnen werken om de begroeiing te herstellen.

Roots Up heeft deze maand ook ANBI status verkregen.
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De werkelijk bouw van het voedselbos, de basisvoedseltuin en de
structuren om het water te oogsten begon in

maart. Het was een drukte

van belang met grondwerkmachines en vrijwilligers die het landschap
aanpasten aan de noden van het voedselbos en de basisvoedeltuin. De
structuren om water te oogsten werden hiertussen aan gelegd om
wateropvang te maximaliseren. Sekane is een van onze favoriete
gemeenschappen, omdat ze een zeer betrokken gemeenschap zijn onder
leiding van hun jonge en ambitieuze dorpshoofd. Zimisele werd in maart
ook bij een grote vergadering van de lokale chief uitgenodigd, waar er extra
aandacht werd besteed aan onze projecten en Zimisele extra spreektijd
kreeg. Dit was een grote eer en bevestigt maar weer eens wat voor een
cruciale rol Zimisele voor ons speelt bij het winnen van vertrouwen in de
gemeenschappen.

Zimisele had begin

april een ontmoeting met Kingsley Holgate, een van

Afrika’s laatste grote ontdekkingsreizigers, filantroop en vriend van het
Manyoni Reserve. Hij was zeer geïnteresseerd hoe we onze projecten
hebben opgebouwd en welke resultaten we konden laten zien. Het is altijd
handig een persoon als Kingsley te kennen, want hij kan ons met raad en
daad bijstaan in de toekomst. Het oogsten van zaden uit het park was een
ander belangrijk project deze maand. Dit had nogal wat voeten in de aarde,
omdat Manyoni een ‘Big Five’ park is. Daarom konden Zimisele en zijn
stagiaires , de Future Farmers, alleen onder bescherming van Rangers de
zaden oogsten. De kennis van de Rangers kwam ook goed van pas om
bomen en struiken te identificeren. Het verzamelde zaad werd in de
kwekerij geplant en leverde binnen korte tijd resultaat op.
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De eerste zaailingen van bomen en struiken kwamen deze

mei op in de

nieuwe kwekerij. Rory en Zimisele waren zeer tevreden met de
hoeveelheid zaden die ontkiemd waren. Ook werd er veel interesse
getoond door de lodges uit het park, die aangaven bomen en struiken te
willen kopen voor hun lodges. Daarnaast zijn we begonnen met het
kweken van kruiden voor levering aan de lodge keukens. Rory is
ondertussen aan het experimenteren met een nieuwe manier van les
geven door het samen bouwen van maquettes met lokaal beschikbare
materialen. De eerste testen hiermee waren zeer succesvol en
gemeenschapsleden gaven aan de principes van regeneratieve landbouw
beter te begrijpen, dan bij andere niet-interactieve lessen.
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Zimisele en Rory hadden in

juni een grote vergadering met de Isinduna

(dorpshoofden) en stamoudsten om ideeën voor de gemeenschappen te
bespreken. Daarbij hoorde ook het vaststellen van de grenzen tussen de
gemeenschappen, over het algemeen kent iedereen deze wel, maar het
daadwerkelijk op kaart aangeven zal hopelijk problemen in de toekomst
voorkomen. Er is nogal een wat jaloezie tussen de gemeenschappen, dus
gezamenlijke bijeenkomsten zorgen voor betere communicatie en
onderling begrip.

De groentetuinen dienen niet alleen om de kinderen een bredere variëteit
van voedsel te voorzien, maar ook om een bron van inkomsten te creëren
voor de crèches.

Juli mag dan wel de winter zijn in Zuid-Afrika, meer dan

genoeg gewassen leveren een prima oogst op in deze maanden. Het geld
dat verdiend wordt met de verkoop van groenten, wordt gebruikt om
bijvoorbeeld elektriciteit, zeep, soms wat vlees of vis en andere zaken in te
kopen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het bijhouden van inkomsten en
uitgaven. Rory hamert er ook op dat ze allerlei data moeten bijhouden,
zoals de hoeveelheden groenten die ze oogsten en de hoeveelheid
regenval per maand. Al dit soort cijfers kunnen we gebruiken om
successen en mislukkingen te meten. Ook proberen we in te zetten op
standaardisatie van methoden en werktuigen. Hiermee wordt het leven
veel makkelijker voor iedereen.
Spijtig genoeg was

juli ook de maand van grote onrust in Zuid-Afrika. Door

alle problemen met armoede en corona waren mensen tot het uiterste
gedreven. De arrestatie van voormalige president Zuma in Kwazulu-Natal
was het excuus voor de start van massale plunderingen en vernielingen,
die voor miljarden randen aan schade veroorzaakten. De politie was
machteloos en vele mensen moesten zelf in het geweer komen om huis,
haard en bedrijf te beschermen.
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Augustus was de maand Roots Up afscheid nam van African Conservation
Trust als partner voor de gemeenschapsprojecten. We hadden veel
projecten samen opgezet, maar verschillen van inzichten zorgden voor
spanningen en daarom was deze keuze tot scheiden van wegen gemaakt.
Rory en Zimisele waren verknocht aan het project en besloten daarom hun
eigen non-profit Imbewu Yoshinto te beginnen, die exclusief met Roots Up
zou samenwerken. Ook werden deze maand weer bomen geplant in
verschillende voedselbossen.
Zoals eerder gemeld wordt Sekane gemeenschap geleid door een
ambitieus, jong dorpshoofd. Hij heeft het idee opgevalt om een
commerciële groentetuin te creëren om werkgelegenheid en een
inkomstenbron te verschaffen voor de gemeenschap. De ervaring leert dat
het waarschijnlijk nog wel een aantal jaar zal duren voordat een dergelijk
project gerealiseerd kan worden. De lokale stammenpolitiek, onderlinge
verhoudingen tussen gemeenschappen en dorpsbewoners maken een
dergelijk project nogal ingewikkeld. Uiteraard moeten de fondsen hiervoor
ook bijeen gesprokkeld worden. Toch is het mooi om te zien dat mensen
kansen beginnen te zien naar aanleiding van de zaken, die ze geleerd
hebben in onze trainingen.

September stond vooral in het teken van het opzetten van Imbewu
Yoshinto door Rory en Zimisele. Dit was overigens binnen een paar weken
gebeurd, zodat we rap weer door konden met de projecten. Voor Roots Up
bestond deze maand vooral uit het verzamelen boeken om een bibliotheek
op te zetten. Onderdeel van Imbewu Yoshinto is een trainingsproject voor
jonge net afgestudeerde agrarisch studenten, genaamd de Future
Farmers. De bibliotheek is bedoeld om ze meer informatie te geven over
regenerative landbouw, zij zijn voornamelijk bloot gesteld aan
conventionele landbouwtechnieken tijdens hun studie.
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Oktober is een drukke maand voor Zimisele en Rory. Het voorjaar begint
dan in Zuid-Afrika en daarom moeten er plannen gemaakt worden voor
de groentetuinen. Zimisele kroop nog door het oog van de naald met een
auto ongeluk, wat problemen opleverde op het vlak van vervoer binnen de
gemeenschappen. Gelukkig kwam hij er zelf zonder kleerscheuren vanaf.
Eind oktober kwam Olivier van Walsem naar Zuid-Afrika om de projecten
te bekijken. Ondanks alle moderne communicatietechnologie maak je
meestal betere beslissingen door een ochtend bij elkaar te zitten. Dit was
overigens ook de eerste keer dat Olivier, Zimisele en Rory elkaar in
levende lijve zagen. Corona had ervoor gezorgd dat dit niet eerder kon
plaatsvinden.
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Olivier van Walsem was begin

november nog steeds aanwezig op de

projecten. Het bezoek aan de chief was een belangrijk onderdeel van de
agenda. Er zijn vele mores en regels die zo’n bezoek met zich mee brengen
en het was daarom ook een interessante ontmoeting. Zoals eerder
vermeld is Zimisele een begaafd diplomaat, die Rory en Olivier overal
zonder veel misverstanden doorheen kon loodsen. Gesprekken met de
zeer gerespecteerde chief maken dat we als organisatie serieus worden
genomen door de bevolking. In feite is zijn wil ook wet, hoewel we
uiteraard niet ‘top-down’ willen werken. Er is een bottom-up benadering van
problemen nodig om mensen uit de gemeenschappen mee te krijgen, de
chief kan helpen daar als voorbeeld te dienen voor bepaalde projecten.
Ook heeft Olivier de boeken van de bibliotheek overgedragen, zodat de
Future Farmers meer studiemateriaal zouden hebben. De blijdschap was
groot, deze groep heeft zich zeer ambitieus getoond en constant op zoek
is naar nieuwe informatie. Ook heeft Imbewu Yoshinto de moestuin voor
de nieuwste crèche aangelegd. Roots Up was niet bij de bouw van deze
moestuin betrokken, maar wij zullen wel de bouw van het voedselbos voor
onze rekening nemen.

December is altijd een drukke maand ter voorbereiding op de vakanties.
Rory kwam er deze maand achter hoeveel compost er over de jaren
gecreëerd was door het neushoornweeshuis. Het zijn letterlijk tientallen
kubieke meters, het enige probleem was dat het nogal vervuild was met
plastic, iets waar we een oplossing voor moeten vinden. Een gedeelte van
deze compost zou zeer goed van pas komen voor de bouw van onze
toekomstige commerciële groentetuin. Een deel van deze compost wordt
ook gebruikt voor onze boom- en plantenkwekerij.
Zimisele kreeg ook een zeer aangename verrassing bij het nieuw geplante
voedselbos van Ubhejane crèche in Sekane. Door problemen met corona
had hij de gemeenschap een flink aantal weken niet kunnen bezoeken.
Veel bomen waren flink gegroeid en stonden in sommige gevallen in bloei
of al op het punt om vrucht te dragen. De gemeenschapsleden hadden
bovendien zelf de zaden voor bush beans, mais, pompoenen en pinda’s
geregeld om te planten in de basisvoedseltuin. Veel van deze zaden waren
al opgekomen of volwassen planten. Dit is wat we graag willen stimuleren
in de gemeenschappen, wij konden ze niet helpen, dus ze hebben zelf een
rotatieplan gemaakt volgens de training die Zimisele had gegeven. Het is
niet erg dat ze het niet heel netjes geplant hebben, wij zijn blij dat ze de
grond niet braak hebben laten liggen en vooral dat er initiatief is getoond.
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De plannen voor 2022 en verder
In 2022 staan er meerdere zaken in de planning:

4. Het belangrijkste project is de bouw van een commerciële groentetuin
bij het kantoor van het park. Deze wordt gebouwd met behulp van een

1. Hulp bij het uitbreiden van de groentetuin van de anti-stroperij eenheid.
Alle groenten die zij zelf kunnen kweken, bespaart hen geld, wat hun
families ten goede zal komen.
2. Het sponsoren van het park en het neushoornweeshuis. Spijtig genoeg

Nederlandse donateur. Dit zal het grootste project voor het jaar zijn
voor onze organisaties en de aanleg hiervan is reeds begonnen in mei
2022. Een kwart van de groenten die hier gekweekt worden, zal
worden gegeven aan de werknemers van het park. Het management

begint het stropen van neushoorns weer toe te nemen, nadat corona

van het park en de lodges kunnen hier ook groenten en kruiden kopen

er voor gezorgd had dat dit significant gedaald was. Daarom kan het

in plaats van bij de supermarkt. Ook zijn we in gesprek met de lokale

neushoornweeshuis alle hulp gebruiken om de nieuwe wezen op te

supermarkt om daar groenten en planten te verkopen. We verwachten

vangen.

de eerste groenten en kruiden begin oktober 2022 te kunnen verkopen.

3. Het uitbreiden van de moestuinen met voedselbossen en water
infrastructuur in Siwela. Deze crèche en moestuin zijn met behulp van
een donateur gebouwd, waarbij Imbewu Yoshinto verantwoordelijk
was voor de aanleg van de groentetuin. Roots Up financiert de aanleg
van het voedselbos.

Het doel van deze groentetuin is tweeledig. Als eerst dient het een
inkomstenbron te worden voor Imbewu Yoshinto. Hiermee kan een
gedeelte van de toekomstige projecten gefinancierd worden. Als
tweede dient het als basis om een klantenkring op te bouwen en
ervaring op te doen in de lokale verkoop van groenten. Wanneer we
niet meer kunnen voldoen aan de lokale vraag door restaurants en
hotels, dan is het de bedoeling om commerciële groentetuinen te gaan
bouwen in onze gemeenschappen in een joint venture structuur. Op
deze manier creëren we een duurzame inkomstenbron voor de
gemeenschap en voor Imbewu Yoshinto, waaruit zij inkomen en
fondsen kunnen genereren om volgende stappen in hun ontwikkeling
te maken.
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Hoewel Roots Up in 2021 de ANBI status heeft verkregen, zijn er dit jaar door omstandigheden
maar minimale donaties opgehaald. Olivier van Walsem heeft als oprichter Stichting Roots Up

Staat van baten en lasten

een renteloze lening verschaft van €53.236 in het jaar 2021. Dit geld is gebruikt om alle kosten

Baten

Datum

rond de oprichting te bekostigen (denk website, notaris en dergelijke) en voornamelijk om de

Giften/donaties particulieren

€ 6

Giften/donaties bedrijven

€ 0

Nalatenschappen

€ 0

Bijdragen loterij instellingen

€ 0

Overige giften

€ 0

Totaal giften

€ 6

Financiële baten (koers resultaat)

€ 162

Som van de baten

€ 168

projecten in de begintijd te steunen. Deze lening zal in het tijdsbestek van zeven jaar afbetaald
worden. De eerste terugbetaling zal einde 2022 plaats vinden. Het is nu een kostenpost, maar
het was een noodzaak om een alles op een goede manier op te zetten en in wezen zijn alle
huidige en toekomstige donateurs hierdoor vanaf het begin af aan bij de projecten betrokken,
aangezien het bulk van dit geld (€49.183,00) direct is gebruikt in Zuid-Afrika.

Balans

Datum

Datum

Datum

Activa

31-12-2021

Passiva

Immateriële vaste activa

€ 0

Overige reserves

- € 53.140

Materiële vaste activa

€ 0

Langlopende schulden

€ 53.230

Financiële vaste activa

€ 0

Vorderingen

€ 0

Liquide middelen

€ 90

Totaal

€ 90

Lasten

Totaal

€ 90

Verstrekte subsidies en leningen

€ 49.183

Aankopen en verwervingen

€ 0

Communicatiekosten

€ 0

Financiële lasten

€ 72

Overige lasten

€ 4.053

Som van de lasten

€ 53.308

Saldo van baten en lasten

- € 53.140
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