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 N AT U U R . KO E P E L

HERMAN  
NACHTERGAELE

KLIMAATPROJECTEN IN HET 
ZUIDEN VERDIENEN ONZE 
ONDERSTEUNING
Een herbebossingsproject in Congo, dat we met Natuur.koepel vzw mee ondersteunen, levert knalprestaties 
af. Drie jaar geleden stelden we in Klimop het pionierswerk van Jurgen Heytens, geboren Wevelgemnaar, voor 
met zijn organisatie Faja Lobi. Op een 7-tal jaar was hij erin geslaagd met eigen middelen en steun van diverse 
organisaties en vrienden 2.000 ha nieuw bos aan te planten in de streek van Idiofa in DR Congo. Een opmerkelijke 
prestatie die steunde op 2 pijlers: een grenzeloze inzet voor natuur en leefmilieu in combinatie met een sterke 
inbedding en vertrouwensrelatie met het lokale sociale weefsel. 

 → Boomplantage
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We hadden het geluk om zelf  nauw betrokken te 
raken bij dit project. Het artikel van 2019 vermeldde 
toen: “Jurgen heeft met Faja Lobi nu een nieuw 
doel om een veel groter bebossingsproject in de 
provincie Kwilu uit te werken met internationale 
financiering, met een schaalniveau van 50.000 ha in 
5 jaar. Hij vertrekt nu naar Congo om daar blijvend 
te wonen om zich maximaal in te zetten voor het 
project.” Daarmee wou Faja Lobi zich inschakelen in 
internationale engagementen om op mondiale schaal 
aan tropische herbebossing te werken: voor DR 
Congo staat de doelstelling op 8 miljoen ha! 
Eind 2022 is er heel wat vooruitgang geboekt en 
we rapporteren hier graag over. In 2021-2022 
heeft Faja Lobi een project op gang getrokken 
voor de groep Colruyt die 10.000 ha bos wil 
aanplanten in DR Congo, als deel van zijn eigen 
CO2-compensatiebeleid. Bij gebrek aan expertise 
werd beroep gedaan op Faja Lobi. In amper 1 jaar 
tijd werd in de buurt van Kenge 1.200 ha nieuw 
bos aangeplant. Zoals altijd werden daarbij enkel 
inheemse boomsoorten gebruikt met zaden 
geoogst in de omgeving. Beeld je maar in: 1.250.000 
boompjes werden daar met zorg opgekweekt in 
eigen boomkwekerijen en nadien met de hand 

uitgeplant. Zo’n 450 Congolese arbeiders werkten 
hieraan mee, de schaalgrootte doet duizelen. De 
samenwerking met Colruyt werd beëindigd na deze 
eerste fase om weer volop in te zetten op de eigen 
projecten in Idiofa. We hopen dat Colruyt verder 
succes heeft met zijn project en veel geleerd heeft 
over ecologie en het belang van sociale inzet voor 
de lokale bevolking als sleutelfactor bij dit soort 
ondernemingen. 

Daarnaast werd nog een ander heel belangrijk 
project opgestart: Mastercard, bekend van de 
betaalkaarten, heeft samen met het Amerikaanse 
World Resources Institute (WRI) en Conservation 
International, de Priceless Planet Coalition opgestart. 
Samen met tientallen internationale bedrijven uit 
zeer diverse sectoren die fondsen inbrengen, heeft 
men de ambitie om op 5 jaar 100 miljoen bomen 
aan te planten, wat overeenkomt met 100.000 
ha tropisch bos. Faja Lobi heeft deelgenomen aan 
een internationale call en werd als enige Europese 
NGO uitgekozen om een project in DR Congo te 
realiseren! Dit is een prachtige erkenning voor het 
werk dat de voorbije jaren werd gerealiseerd. Sinds 
mei van dit jaar werd dit project opgestart en half  
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Steun aan dit project 
kan via de koning 

Boudewijnstichting:  
BE10 0000 0000 0404 met 

gestructureerde vermelding 
016/1810/00032

↑savanne voor herbebossing

↖Veldmedewerkers gaan jonge 

bomen uitplanten

↓Zone van herbebossing
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2023 zal reeds 1.000 ha zijn aangeplant. Ze maken 
een goede kans dat dit zal worden uitgebreid naar 
5.000 ha de komende jaren.

Ondertussen lopen er nog een aantal veelbelovende 
contacten met grote bedrijven die eerder willen 
inzetten op de piste van CO2-credits. De nieuwe 
bossen zullen immers tientallen jaren CO2 opslaan 
in het bos en de bodem. Na een complex en vrij 
duur proces van certificering kan deze opslag 
vertaald worden in CO2-kredieten die via een 
internationale markt kunnen verkocht worden, bv. 
aan bedrijven die op deze manier een deel van hun 
CO2-uitstoot willen compenseren. (NB. We doen 
dit met Natuur.koepel vzw op kleine schaal reeds 
enkele jaren op vrijwillige basis). De inkomsten 
die deze verkoop van kredieten kan genereren, 
laten toe om nieuwe bossen aan te planten en zo 
kan een structurele financiering ontstaan die in de 

toekomst een blijvende dynamiek geeft aan het 
project. Ook geeft dit nieuwe middelen om verder 
te investeren in de lokale gemeenschap. Zo staat 
Faja Lobi nu al in voor studiebeurzen van talentvolle 
jongeren. Onlangs werden 4 meisjes geselecteerd 
om bosbouw te gaan studeren aan de universiteit in 
Kinshasa. Dit worden de toekomstige ambassadeurs 
van de bossen van Idiofa. Deze successen komen 
er mede dank zij steun van heel veel kanten. De 
provincie West-Vlaanderen keurde net voor het 
jaareinde een project goed waarmee we een tractor 
kunnen kopen in Congo, een grote hulp bij de aanleg 
en het onderhoud van de nieuwe bossen. Ook de 
gemeente Wevelgem ondersteunt het project.

In een tijd waar de klimaatverandering steeds 
nadrukkelijker de planeet beïnvloedt, is er af  en toe 
nood aan een positief  verhaal. Dit is er één. Wordt 
ongetwijfeld vervolgd.


