22 mei: de internationale dag van de Biodiversiteit.

Een kopje CO2 positieve thee, koffie of chocola(demelk)
Rich Forests nodigt u uit voor een bijeenkomst over value chains met een positieve impact op de biodiversiteit. Met winst
voor bedrijven, de lokale economie in ontwikkelingslanden, de biodiversiteit en de consument die gezonde producten wil.
Thee bijvoorbeeld, groeit heel goed in de tropische schaduw en op gezonde grond en kan gecombineerd worden met een
veelheid aan kruiden, specerijen en fruit- en notenbomen. Kleinschalige boeren en grote bedrijven profiteren van de
toegenomen productie en opbrengst. We laten u graag zien hoe enkele innovatieve plantages in Sri Lanka een methode voor
biodiversiteitsherstel en verrijking toepassen die verder gaat dan biologisch en agro-forestry.

Conventionele theeplantage

Forest Garden theeplantage

Rich Forests – onderdeel van Both ENDS - begeleidt wereldwijd lokale boeren, coöperaties en plantages in het herstellen
van verarmde gronden en het verduurzamen van de productie. Daarvoor gebruiken we een bewezen methode genaamd
Analog Forestry, boslandbouw die analoog is aan de oorspronkelijke vegetatie van een gebied. Hierbij gaan economie en
ecologie hand in hand. Deze methode is toepasbaar in alle klimaatzones en geschikt voor alle meerjarige gewassen zoals
thee, koffie, cacao, noten, fruit en allerlei kruiden en specerijen.
Op deze middag presenteren we de Analog Forestry methode en de daaraan verwante Forest Garden Product certificering
en de mogelijkheden hiervan voor het verduurzamen van enkele internationale ketens. We laten zien wat de impact is op
klimaat, (lokale) marktontwikkeling en voedselzekerheid en natuurlijk de financiële haalbaarheid van grootschalige
toepassing van deze methode.
Vervolgens deelt duurzame theehandelaar Mr. Jones zijn ervaringen met het opzetten van een duurzaam theemerk door
middel van single sourcing en controle op de keten en deelt BushWick hun visie op Fair Chain en geeft ze een toelichting op
de begeleiding die zij aan social start-ups bieden om hun doelen te realiseren en aan NGO’s die hun bestaande business
model structureel aan te passen aan de nieuwe wensen en eisen van de 21ste eeuw, zonder daarbij afbreuk te doen aan de
kernwaarden en doelstellingen van de organisatie.
Tot slot graag we graag met u in gesprek voor het uitwisselen van ervaringen onder het genot van een drankje.
De bijeenkomst vindt plaats op vrijdagmiddag 22 mei van 14.30 tot 17.30.
We verwelkomen u graag op bij ‘De Bary’ op Herengracht 450 te Amsterdam.
We stellen het op prijs als u laat weten of u komt. Mail naar info@richforests.org

Bereikbaarheid
Routebeschrijving:
De Bary zit hartje centrum. Herengracht 450 is gelegen tussen Leidsestraat en de Spiegelstraat en is makkelijk te
bereiken met de fiets en het openbaar vervoer. Vanaf station Amsterdam CS: tram 1, 2, 5; vanaf station Amsterdam
Zuid: tram 5. Uitstappen halte Koningsplein.
Parkeren in garage of op de gracht
De Bary werkt samen met Parkeergarage Keizersgracht (nr 481-485). We kunnen hier op aanvraag parkeerruimte
voor u reserveren. Deze bewaakte parkeergarage zit in hetzelfde blok als De Bary, op 4 minuten loopafstand, is
geopend van 7.30 – 22.00 uur en kost €5,- per uur. Afhankelijk van het tijdstip is het vaak mogelijk om doordeweeks
uw auto te parkeren op de gracht. Ook dit kost €5,- per uur. Vraag onze hosts naar valetparking en andere
mogelijkheden, zij helpen u graag verder.

Meer informatie:
Rich Forests
Roos Nijpels en Maaike Hendriks
info@richforests.org
www.richforests.org
Both ENDS
Nieuwe Keizersgracht 45
1018 VC Amsterdam
020 530 6600
De Bary
020 240 3000

