Foreningens formål
1.) Bekæmpelse af global opvarmning gennem
reduktion af CO2.
2.) Bekæmpelse af sult internationalt og forebyggelse af folkevandringer.
3.) Forhindre unødvendig import af landbrugsprodukter ved i stedet at producere lokalt.
Selvforsyning!
4.) Skabelse af arbejdspladser uden yderligere
hjælp fra internationale organisationer og institutioner.

AAA - African Afforestation Association
Skovrejsning i Afrika

Smedevejen 5
5970 Ærøskøbing
Tel.: (0045) 62521505

Hvad kan I hjælpe os med?
I kan naturligvis støtte os økonomisk enten ved
selv at blive medlemmer eller ved at give enkeltbidrag. AAA kan også bruge maskiner såsom
små fræsere, buskryddere og pælebor. Tøj og
sko til markarbejderne er ligeledes velkomne.
Bidrag kan indbetales på følgende konto:
Rise Sparekasse
IBAN: DK41 0847 0000 3225 12
BIC/SWIFT: RISEDK21XXX

Kontaktperson:
Paul Nedergaard: (0045) 22448421
Helle Hardi Jensen: (0045) 31145103
Comfort Nedergaard: (0045) 24484473
aeroe@aaa-green-africa.org
www.aaa-green-africa.org
Ikke-statslig organisation (NGO)
CVR-nr.: 35978321

Skovrejsning i Afrika

OPDAG WATERBOXXENS GENIALE
FORNYELSE AF TRÆPLANTNINGEN!
Sammen kan vi med denne nye teknologi
bekæmpe global opvarmning.

Vores forening

Indtryk fra træplantningen

Waterboxxen

Foreningen skal dels beskytte natur og miljø og
dels være en almindelig udviklingsorganisation.
African Afforestation Association organiserer og
understøtter projekter i forb. m. skovbrug og
træplantning i Afrika som modtræk mod ørkenspredningen og som instrument til beskyttelse af
naturen.
Vi ønsker at anvende de nyeste metoder indenfor
træplantning – med waterboxxen som et fornemt
eksempel på innovativ dyrkningsteknik, særligt i
tørre områder, – sammen med andre, mere traditionelle dyrkningsmetoder.

Jorden Klagøres Til Waterboxxene
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AAA er en NGO, dvs. en selvejende nonprofit-organisation. For at opnå de bedst mulige og varigste resultater inddrager vi eksperter som løbende
og i detaljer følger vore projekter på videnskabeligt
niveau og sikrer at de rigtige træarter udvælges.

Unge Planter i Jordan
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Tværsnit af Waterboxxen
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Groasis waterboxxen blev udviklet af hollænderen Pieter Hoff. Den gør det muligt at oplagre
vand og senere afgive det til planten efter behov.
Waterboxxen kan oplagre regnvand og trække
vand ud af luften gennem kondensering. Dermed
kan træer og planter også vokse i meget tørre
områder. For yderligere information se:
www.groasis.com

møder klub

Vi samarbejder med Schulwälder für Afrika (Skoler
planter træer i Afrika) og med Charity Network.
Dette letter os adgangen til at få vore projekter
godkendt lokalt.

Citrontræer i Ecuador
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