Verslag van het bezoek aan Sawinggrai
Van Reville Saw
Voor SDSP
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Deze reis naar de tuinen was intensief en elke dag was er veel overdracht van vaardigheden en
demonstratie van nieuwe methoden.
Wij hebben de site in mei en juni verscheidene keren bezocht gedurende in totaal 5 dagen, waarbij
wij het grootste deel van elke dag in de tuinen hebben gewerkt met Pak Rudisman, zijn familie en
helpers.
Dit verslag zal langer zijn dan gewoonlijk, gewoon vanwege de intensieve aard van het bezoek en de
ondernomen activiteiten .

Plaatselijke omstandigheden
Met behulp van een drone waren we in staat om luchtfoto's van de tuinen te maken, evenals een
aantal video-opnamen. Deze laten zien dat het volledige gebied van de tuinen in beheer is en dat het
ontwerp grotendeels is uitgevoerd.
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Van bovenaf zien we de waterbak in goede staat en de tuinbedden zijn duidelijk zichtbaar. De kale
aarde in de bovenste hoek is een gebied waar we tijdens ons bezoek aan hebben gewerkt en dat nu
met mulch is bedekt
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Rechts is de tweede waterbak te zien die de tuin van vers water voorziet. Het gebied rechts en
boven het gebouw is het gebied dat het meest intensief wordt gebruikt voor de groenteteelt.
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De eerste tuin die is aangelegd, ziet er vanuit de lucht helaas niet zo goed uit als verwacht, maar op
de grond zien we dat de afzonderlijke bomen het goed doen.
We zijn blij te zien dat de installatie werkt en onderhouden wordt door de eigenaars van de tuin

Vooruitgang van Bomen
In het algemeen hebben we een goed overlevingspercentage van de planten geconstateerd en Pak
Rudisman heeft de bomen naar beste vermogen onderhouden. Er zijn wat verliezen geleden bij de
meer gevoelige bomen, zoals de Durian, die na een lange reis gestrest aankwamen en zich niet
voldoende herstelden. De rest van de bomen zijn nu goed gevestigd en zien er stevig uit.
Een overzicht van de fruitbomen die momenteel in de tuin staan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Durian
Star apple
Mango
Avocado
Longan
Citrus
Coconuts
Dragonfruit
Sacha Inchi nut
Banana
Srikaya
Acerola
Jaboticaba
Guava

1
1
34
25
8
11
8
168 (42 palen met ieder 4 planten)
12
160
27
3
2
1
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•
•
•
•
•
•
•

Jackfruit
Passionfruit
Pineapple
Abiu
Star fruit
Papaya
Kedongdong

11
16
16
1
2
veel jonge bomen
2

Rood is een indicatie van bomen met enkele verliezen.

Drakenvrucht
De meeste drakenvruchten hebben nu een zodanige omvang bereikt dat ze spoedig vruchten zullen
gaan dragen. Een paar laten hun eerste bloemknoppen zien. Terwijl we daar waren hebben we het
verstevigen van de palen besproken en toezicht gehouden op het toevoegen van een grote
hoeveelheid mulch aan de planten, en het snoeien van de levende palen.

Srikaya
De Srikaya bomen hebben zeer goed gepresteerd en zijn sinds 2021 vruchtdragend. Ze blijven
produceren en we hebben Pak Rudisman enkele basissnoeimethoden laten zien. Het fruit wordt
goed ontvangen door de gemeenschap en het interessantste van deze soort is dat ze zelfs op
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gronden die totaal ongeschikt zijn voor andere gewassen een opbrengst kan opleveren. Deze bomen
groeien in bijna zuiver kalksteenpuin en produceren toch voedsel.
Tuinoogsten
Momenteel concentreert Pak Rudisman zich op de teelt van Kangkung-groenten, pinda's,
mungbonen en suikermaïs als zijn snellere gewassen terwijl hij zorgt voor de gewassen op langere
termijn. Hij oogst ook een lokale variëteit van aubergine die vrij groot is en geschikt voor de markt
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Sacha inchi
De eerste Sacha inchi wijnstokken komen tot bloei. Deze waren een experimenteel gewas, verkregen
uit geïmporteerd zaad dat in Jakarta was gekocht. Deze zeldzame Peruviaanse wijnstok heeft een
hoog eiwitgehalte en een hoog gehalte aan Omega 3 vetzuren. Voor zover wij weten is deze nog
nooit eerder in Papoea geteeld en we zien nu enige tekenen van succes in de vruchtontwikkeling. De
vruchtzetting is laag, maar dat is gebruikelijk wanneer planten hun eerste vruchten produceren.
Yam
De Thai Yam heeft een oogst opgeleverd en deze werd door de gemeenschap goed ontvangen. Wij
hebben Pak Rudisman nu laten zien hoe hij de luchtbollen die zich op de stengels vormen, kan
verplanten om deze soort te vermeerderen. De bijna totale afwezigheid van yamswortels in de teelt
en op de markten, niet alleen in Raja Ampat maar in heel Noordelijk West-Papoea, is een mysterie.
In tegenstelling tot gebieden in Melanesië is de teelt van yamswortels niet gebruikelijk. Veel wilde
yamswortels groeien in de bossen, maar zijn grotendeels oneetbaar.

Figuur A Sacha inchi-noten (links) en Thaise yamswortel (rechts) zijn nieuwe gewassen voor de regio

Gegeven opleidingen
Ongediertebestrijding
Verscheidene plagen hebben de productie in de tuinen beperkt. Het ergst zijn de zwarte mieren die
schildluizen op Spaanse peper en andere gewassen kweken. Behalve de aankoop van commerciële
insecticiden is er geen oplossing voor dit probleem en dus is de productie van Spaanse peper niet
succesvol geweest. Spaanse peper zou de basis moeten zijn van de vroege economie in deze tuin en
dus is het effect verwoestend geweest.
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Maar we hebben nu met Pak Rudisman een oplossing gevonden die werkt. Met behulp van een
spray van water, bakolie en afwasmiddel creëren we een witte olie-achtige emulsie die binnen 30
minuten de mieren en de kalkaanslag op de Chilipepers bedekt en doodt. De beperkingen zijn
uitgelegd dat er vervolgbehandelingen nodig zijn en dat dit alleen geschikt is voor Chilipepers die in
de schaduw worden gekweekt, omdat de achterblijvende olie in de tropische zon de
Chilipeperbladeren kan beschadigen.

Figuur B Dit goedkope en eenvoudige mengsel van zeep, olie en water is een spray die vele schadelijke insecten kan doden
door verstikking en verdroging
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Castor en Jack bean snoeien
Voorafgaand aan ons bezoek hadden wij zaden gestuurd van drie belangrijke
vruchtbaarheidsbevorderende planten, namelijk Castor, Duivenerwt en Jack bean. Helaas zijn de
duivenerwten tijdens het transport verloren gegaan. Maar de Castor en Jack bean kwamen aan en
werden geplant volgens de instructies. Tegen de tijd dat wij aankwamen, deden ze al wat ze
moesten doen, namelijk schaduw geven en de grond voeden. Wij toonden Pak Rudisman hoe hij
deze twee planten in de moestuin moest snoeien en bij ons tegenbezoek was dat gebeurd en was de
hergroei zichtbaar.
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Figuur C Vóór het snoeien (links), en na het snoeien (rechts). De castorplant herstelt zich snel en heeft al na 10 dagen
uitlopers (linksonder). De Jack bean groeit snel en wanneer hij begint te bloeien wordt hij met 50% teruggesnoeid om een
beetje mulch te genereren maar ook om de bodemmicroben te stimuleren.
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Gras Mulch
Het grootste deel van de dagelijkse mulch komt van gras en mulch blijkt de belangrijkste beperkende
factor te zijn voor de verbetering van de bodem in dit gebied. Overal waar voldoende mulch kan
worden aangebracht, verbetert de bodem en is de plantengroei bevredigend. Terwijl wij daar waren,
hebben wij de staande biomassa kunnen meten die per vierkante meter van een aantal grassen kan
worden geoogst.
Type gras
Lokale wilde grassen
Odot odot Napier
Vetiver
Guinee gras
Bana gras Napier
Koning gras

Kilogrammen per vierkante meter
0.6
2
4
5
7
Nog niet bepaald

Wij hebben Rudisman geholpen bij het maaien van plaatselijke wilde grassen en waren verbaasd
over de geringe opbrengst, ondanks het feit dat de grassen er vrij dik uitzien; eenmaal gemaaid is er
geen massa meer aan en de energie die erin gestoken wordt, is nauwelijks de moeite waard.

Figuur D De plaatselijke wilde grassen

De Odot odot Napier werd in dit project eerder gekozen als de belangrijkste focus vanwege zijn lage
gestalte en het gemak van oogsten. In tegenstelling tot de grote Napier zal hij de aangrenzende
gewassen niet in de schaduw stellen. We hebben de opbrengst gemeten en hij geeft ongeveer 2 kilo
mulch per vierkante meter, bij een maaicyclus van ruwweg 45 tot 60 dagen, wat voldoende is voor
onderhoud, maar niet de hoeveelheden die we nodig hebben om de bodem op te bouwen.
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Figuur E Staand gewas van Odot odot, en de op groeibedden aangebrachte grasmulch

Vetiver speelt ook een belangrijke rol met is bijzonder duurzame mulch en zal worden uitgebreid.
Het zijn echter de Guinea, Bana en King Grass die de kracht hebben om de grond op te bouwen.
Bana Napier is al op locatie en het is een proces van het opbouwen van de aantallen. King Grass is
een recente vondst van ons in de provincie Tambrauw op het vasteland en stekken werden
overgebracht naar de tuinen om hun prestaties te zien. We hebben al verschillende keren
geprobeerd Mombasa Guinea gras te ontkiemen omdat dit een zeer geschikte aanvulling zou zijn,
maar zoals gebruikelijk is bij deze soort was het moeilijk om ontkieming te krijgen, zelfs met
commercieel zaad.
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Figuur F Napergras (links), Vetivergras na snoeibeurt (rechts)

Wij zullen aan het grasprobleem blijven werken, aangezien er een rechtstreeks verband bestaat
tussen de beschikbare hoeveelheid grasmulch en het vermogen om de grond op te bouwen en in
een voor groenteteelt geschikte toestand te houden. Zonder totale en permanente mulchbedekking
droogt de bodem uit en bakt hij in de equatoriale zon.
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Vermeerdering van ananas
Ananas is een goede vaste plant en een uitstekende bron van energie en vitamine C in de voeding.
Over het algemeen groeien ananassen niet uit zaad, maar worden ze vermeerderd door uitlopers en
door het herplanten van de toppen van de ananassen. Dit maakt het aanleggen van voorraden zeer
tijdrovend. Het is ook duur om de ananastoppen naar het eiland te verschepen omdat zij licht maar
omvangrijk zijn. Het aanplanten van voorraden is de belangrijkste beperking.
We hebben extra ananastoppen en planten naar de tuinen gebracht en we hebben met Rudisman de
methode voor massale vermeerdering gedemonstreerd. Wij gebruiken deze methode zelf en elke
plant of ananastop zal naar verwachting 10 of meer nieuwe planten opleveren in verschillende
oogsten in de loop van een jaar. Dit is superieur aan de andere conventionele
vermeerderingsmethoden en met deze methode hebben zij nu de vaardigheden om van 10
ananasplanten of -kronen er 100 te maken.
Methode
Kroon (ananas top)
Compensatie van oude plant
Gesplitste kroon methode

Vermenigvuldigingsgraad
1:1
5:1
10:1

Tijd om te oogsten
18-24 maanden
14 maanden
14 maanden

Figuur G Splitsende kraaien, en de vele nieuwe planten die uit elke splitsing voortkomen

Vermeerdering van bananen
De traditionele vermeerdering van bananen is traag en moeizaam. Elk seizoen kan een plant een
aantal uitlopers voortbrengen, maar deze moeten worden verwijderd door ze af te graven en bij de
wortelknol af te snijden. Dit is geschikt voor kleinschalig tuinieren, maar het is niet voldoende om de
gewenste grotere aantallen te verkrijgen wanneer de banaan nodig is als mulch voor de groentenen fruitteelt.
We demonstreerden hoe de knol schoon te maken en er op bepaalde manieren littekens in te
maken die de productie van vele bananenscheuten of "Peepers" stimuleren. Dit bevordert de
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vermeerdering van zeldzame maar gewenste planten en maakt massale vermeerdering voor elke
tuinuitbreiding mogelijk.

Fruitbomen snoeien en mulchen
Alle fruitbomen werden door ons correctief gesnoeid, waarbij Pak Rudisman observeerde, meedeed
en ons hielp bij het maken van keuzes. Er werd om twee redenen gesnoeid: corrigerende snoei om
beschadigd of verward hout te verwijderen, en stimulerende snoei om een boom waarvan de groei
is gestagneerd aan te moedigen weer te gaan groeien.
Mango
De mangobomen overleven het allemaal, maar sommige hebben hun groei gestaakt. Om ze aan te
moedigen hebben we opnieuw gedemonstreerd hoe de bomen adequaat te mulchen en er
begeleidende planten rond te planten om de bodem te helpen verbeteren. We hebben al het zieke
hout gecorrigeerd en ook een stimulerende snoeibeurt gegeven om een betere basis van takken
voor de mangobomen te creëren. Dit is het belangrijkste werk dat moet worden gedaan in de eerste
3 jaar van een mangoboom om een dichte en vertakkende boom te vormen die opbrengst geeft
zonder te hoog te zijn.
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Bananensnoei
Bananenplanten zullen proberen een mat te vormen met veel pseudostengels, maar dit is niet ideaal
voor de bananenteelt. In plaats daarvan moeten we het aantal stengels sterk beperken om een goed
trosgewicht en een goede bananengrootte te garanderen. Om een goede tros te produceren moet
een bananenstengel minstens 16 gezonde bladeren hebben en wij hebben geconstateerd dat veel
oudere stengels veel minder bladeren hebben dan dit. Dergelijke stengels kunnen nooit een goede
bananenopbrengst opleveren en daarom werd besloten deze stengels in te krimpen en ze terug te
voeren naar fruitbomen en jongere stengels. De voeding die erin zit, wordt gerecycleerd in gezonde
planten.
De snoeiwijze in Papoea is ook een probleem omdat daardoor stengelboorders kunnen
binnendringen die zich in de wortels tunnelen en de groeikracht en de productiviteit van de plant
verminderen. Wij hebben een alternatieve methode gedemonstreerd om de stengel op zodanige
wijze af te snijden dat de wortel tegen infectie wordt beschermd. De afgesneden stengels kunnen
ook ziekten herbergen, tenzij ze worden gesplitst en in contact met de aarde worden gebracht, waar
ze een bron van water worden voor bomen en groenten
Vermeerdering van bamboe

16

Zaad cups

Figuur H Het rechtstreeks inzaaien van verschillende soorten boomzaad samen met toonaangevende placentasoorten
maakt een sterke vestiging mogelijk

Omdat de bodem zo arm is aan koolstof hebben we veel extra boomzaden geplant tussen de
fruitbomen, zodat deze kunnen opgroeien en vervolgens als mulch kunnen worden gebruikt. We
planten deze als een mix van boomzaden samen met een vroeg groeiende bloem of groente om de
weg te wijzen. Deze methode is zeer effectief en zo willen we in de toekomst te werk gaan bij het
toevoegen van nieuwe fruitboomzaden
Mulchen met behulp van secundaire hergroei
De rijkste en best toegankelijke bron van mulch ligt net buiten de tuinen in de secundaire
bosbegroeiing. Een deel hiervan stond in de weg van de levende omheiningen en had een negatieve
invloed op de tuinen en daarom hadden we een snoeisessie die veel mulch opleverde voor de
bomenrijen in de tuinen.
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Figuur I Van buiten de omheining zijn alle bomen die schaduwproblemen veroorzaakten teruggesnoeid en mulch geworden
voor de tuinen

Figuur J De biomassa van houtige vegetatie is van onschatbare waarde voor de opbouw van stabiele humusrijke en
vruchtbare bodems
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Figuur K Deze gebieden waren ooit volledig onvruchtbaar, maar nu hoopt de grond zich op

Nieuwe planten in Sawinggrai tuinen
Jack bean - dit is een diepgewortelde laag groeiende boon met een niet-eetbaar zaad. Zijn waarde
ligt in de opbouw van vruchtbaarheid en het stimuleren van nabijgelegen planten wanneer hij wordt
gesnoeid. Hij verhoogt ook de mycorrhizapopulaties in de bodem.
Tijgernoten - We hebben gedroogde tijgernoten meegebracht om door de gemeenschap te laten
uitproberen en ze werden met enthousiasme ontvangen. Deze zijn levensvatbaar en dus werd de
rest in de tuin geplant om te zien of ze zullen groeien. Deze partij was een product uit Niger en zou
dus geschikt moeten zijn voor de omstandigheden in Sawinggrai. Tijgernoten zijn uitzonderlijk
gezond, rijk aan vezels, eiwitten, vetten en calcium. De smaak zit tussen kokosnoot en amandel in.
Groentezaden
We hebben een grote partij zaad meegenomen, waaronder pompoenen, meloen, watermeloen,
suikermaïs, tomaten, Spaanse peper, komkommers, basilicum, bonen en nog veel meer.
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Nieuwe dienstverlenende bedrijven
Pinto pinda
Deze voedererwtensoort is een meerjarige bodembedekker met uitstekende bodembindende en opbouwende eigenschappen, die werd verkregen uit de tuinen van Jack Burns in Saprokren. Deze
werd herplant rond bananen en fruitbomen waar hij zal helpen het stikstoftekort weer in balans te
brengen. Deze plant wordt op grote schaal gebruikt in de tropische tuinbouw voor dit doel buiten
Indonesië
Koning Gras
Dit voedergras werd blijkbaar door de Nederlanders meegebracht om het melkvee in Tambrauw te
voeden. Wij zijn niet zeker van zijn botanische identiteit, maar het is een groot C4 tropisch gras met
grote hoeveelheden bladmassa. Uit de ouderopstand blijkt dat dit een uitstekende mulchsoort zou
kunnen zijn om de tuinen te bevoorraden.

Figuur L Koningsgras en Pinto-pinda

Duivenerwt - We hebben al eerder duivenerwten gehad, maar de zaadvoorraad was beperkt. Deze
keer hebben we 4 soorten duivenerwten meegebracht en Pak Rudisman geholpen om ze overal te
planten. Duivenerwt is een waardevol voedingsmiddel en rijk aan proteïnen, maar wordt in de
tuinen vooral gebruikt om te zorgen voor een gestage aanvoer van stikstofrijke mulch en voor
schaduw, om bijen aan te trekken en om bodemschimmels te helpen. Duivenerwt is een van de
planten waarvan je er niet te veel kunt hebben als je de bodem vruchtbaarder wilt maken.
Lablab
Deze boon komt veel voor in Indonesië, maar is geen erg populaire groente, omdat de plaatselijke
variëteiten een harde, vezelige peul hebben en men alleen de gedopte groene bonen gebruikt. Wij
hebben echter een Bangladeshi variëteit op de markt gebracht die een enorme verbetering is met
grote zachte peulen die zeer bruikbaar zijn als groente.
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Figuur M Lablaboon en duivenerwt uit Bangladesh

Enterolobium
Deze krachtige boom wordt gebruikt om de productie van organisch materiaal te stimuleren. Hij
wordt direct gezaaid en laat hem uitgroeien tot hij enkele meters hoog is, wat hij in 12 tot 18
maanden doet, dan wordt hij afgeknipt en het hout en de mulch worden aan de bomenrijen
toegevoegd. De boom zal opnieuw uitlopen voor verschillende herhalingscycli. Naast de biomassa
heeft dit ook een stimulerend effect op de omringende vegetatie.
Eucalyptus deglupta
Deze Eucalyptus is inheems in Papoea en wij hebben 6 jonge bomen meegebracht om zijn
geschiktheid in Sawinggrai als stimulerende steunboom te testen. Net als de Enterolobium wordt hij
gebruikt om snel biomassa te genereren en wordt hij regelmatig streng gesnoeid.
Papaja Calina
Wij hebben vruchten verkregen van de Calina-variëteit van papaja's, een dwergvormige rode
zelfvruchtbare papaja met goede marktkenmerken. Deze vruchten kweken trouw aan het type en
dus werden de zaden in de tuinen geplant.

Geschenken
Wij hebben persoonlijk een kleine zonne-energie-installatie met laadregelaar cadeau gedaan aan
Pak Rudisman om zijn telefoon op te laden met zonne-energie.
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Follow-up na het bezoek
Resultaten
Sinds ons vertrek en het maken van dit verslag hebben we feedback gekregen over de activiteiten.
De fruitbomen hebben uitzonderlijk goed gereageerd op het snoeiwerk, vooral de mango's die een
nieuwe, dikke bladtooi hebben gevormd.

Figuur N De Mango's hebben zeer goed gereageerd op de stimulerende snoei

Figuur O De bamboe begint te groeien en de niet-hybride komkommers en meloenenzaad die we naar de tuin hebben
gebracht, zijn sterk ontkiemd
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Figuur P De met mulch bedekte zoete aardappelen doen het het best en de Ubi karet loopt uit, wat ons de weg wijst naar
het aanleren van de entmethoden

Problemen
Beschadigde watertank
Een tweede tank is nu beschadigd en zal moeten worden vervangen. Wij zullen indien mogelijk
wachten tot ons volgende bezoek en proberen een duurzamere optie te bouwen. Als de tank in de
tussentijd breekt, zullen we de begroting moeten herschikken om ervoor te zorgen dat we
wateropslagcapaciteit hebben.
Kalium tekort
Het is in de hele tuin duidelijk dat de grond hier een tekort aan kalium heeft, en dit is besproken met
andere tuinders in de regio die dezelfde problemen hebben. Wij denken dat dit te wijten is aan een
tekort aan kalium in de grond en verergerd wordt door een teveel aan calcium in de ondergrond.
Kunstmest kopen is economisch en ecologisch niet duurzaam. Daarom hebben we onderzocht of het
mogelijk is kokosnootbladeren en -schillen te oogsten in de buurt van de zeekust, deze te
verbranden tot as en dat de heuvel op te vervoeren. Het kaliumgehalte van het palmafval is goed, en
de plaatselijke bevolking verbrandt het toch al. Het belangrijkste verschil is dat het een schone
verbranding is, vrij van plastic en ander giftig afval. De wortels van de kokosnoot zijn in staat kalium
te onttrekken aan het zeewater, dat een hernieuwde en onuitputtelijke voorraad van dit element
vormt.
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Figuur Q Het kokosafval bij het dorp is een levensvatbare bron van duurzame kaliummeststof

Komende bezoeken
Studenten
•
•
•
•

Kijk naar het gebruik en de zuinigheid van het bestaande terrein
Onderzoek naar het bewustzijn en de houding van de gemeenschap ten opzichte van de
Tuinen
de beperkingen waarmee tuiniers te maken hebben en de factoren die ertoe hebben geleid
dat tuinen in het verleden werden opgegeven, verduidelijken
Andere vragen zullen worden gesteld tijdens een vergadering op 17 juli

Ons volgende bezoek
Wij zullen later in het jaar, als wij weer in West Papoea zijn, het project opnieuw bezoeken.
Opleiding voor het enten van cassave
De twee componenten zijn aanwezig om geënte Cassave te maken, namelijk Cassave en zijn
verwante Ubi karet die we net als stekken naar de tuinen hebben gebracht. Zodra de Ubi karet wat
begint te groeien kunnen we Pak Rudisman via Whatsapp gaan leren om de Ubi Karet te enten op
lange stokken Cassave. Deze combinatie is in staat om opbrengsten van eetbare cassave te
produceren die 5 keer hoger zijn dan de gebruikelijke oogst en deze geënte stokken hebben een
verkoopwaarde voor andere boeren. We zullen proberen hem dit te laten doen voordat we
aankomen en zullen een follow-up doen met het oplossen van problemen.
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Zaden sparen
Het is duidelijk dat Pak Rudisman extra training in zaadspaarmethodes nodig heeft, zodat hij zijn
voorraden op lange termijn kan aanhouden..
Guinee gras
Mochten wij er niet in slagen het Guinea-gras voor het volgende bezoek te laten ontkiemen, dan
zullen wij regelingen treffen om enkele levende planten naar de tuinen te brengen die door splitsing
vermeerderd kunnen worden.
Kerk Watertank mogelijkheid
Het watertankproject moet later in 2022, als we terugkomen, nog steeds worden afgerond. We
moeten de waterproblemen in de tuinen oplossen, maar ook samen met de plaatselijke
gemeenschap een tank bouwen en de beste plaats die we hebben gevonden om zo'n tank te
onderhouden is het regenwater dat op de kerk valt.
Wij zullen dit bespreken met Kinderhulp Papoea en de parochie benaderen om te zien of de goten
kunnen worden aangepast, zodat het water kan worden opgevangen.

Figuur R Het dak van de kerk is het beste dak van alle openbare gebouwen en het water van dit oppervlak wordt niet
opgevangen

Grotere tuinmogelijkheid
Er is veel geleerd en er is veel moeite gedaan om de tuinen tot dit stadium te brengen. En er is veel
plantmateriaal verzameld en getest, zodat er mogelijkheden zijn om het teeltareaal uit te breiden.
Bij de volgende reis willen we de mogelijkheden onderzoeken voor een groter tuinareaal om enkele
aangepaste methoden uit te proberen.
De uitbreiding zou voortbouwen op wat in de tuinen is beproefd, en de vermeerdering zou
hoofdzakelijk afkomstig zijn van de tuin zelf en van plaatselijke bronnen, waardoor de
beplantingsbudgetten tot een minimum zullen worden beperkt.
Dit is de reden voor de aanvankelijke investering in tijd en materiaal in slechts één tuin, om te
dienen als proeftuin voor wat altijd een model moest zijn dat naar de bredere gemeenschap zou
worden gebracht.
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Figuur S Er is een mogelijkheid om dit project uit te bouwen en meer dorpelingen te betrekken bij het opzetten van
voedseltuinen.
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