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Stående månadsöverföring

Hjälp oss att plantera

en miljon träd

På vår hemsida går det även att bli månadsgivare med Visa eller Mastercard.

Följ resan från frö till skog

tupendane.tz tupendane.swe

Tanzania avskogas dubbelt så 

snabbt jämfört med 

genomsnittet i världen.

Dom 100 första månadsgivarna erbjuds att få ett träd planterat i 

sitt namn och koordinater till trädet, en bild på trädet vid 

planterings tillfället och en bild ett år senare.

Det är tack vare din donation som vi kan göra planeten grönare

Tack!

www.tupendane.se

Naturen är inte något som finns "där ute". Vi är

bara en liten del av den. Utan träden kan vi inte

andas och våra kroppar är gjord av den jorden vi

går på. Det är dags att vi tar ansvar för denna

planeten för vårt välbefinnandes skull

Vi har tillsammans byggt en farm 

där vi odlar grönsaker åt ett 

närliggande barnhem. Nu driver vi 

Tupendane tillsammans och odlar 

träd för att motverka avskogning 

och omvända klimatförändringarna

Baraka & Daniel

Bilden ovan är från ett område i Mbeya regionen där

man tydligt kan se hur mycket skog som tagits bort

För att hjälpa till att motverka klimatförändringar och avskogning så 

kommer vi nu att plantera en miljon träd till att börja med. Detta är 

viktigt inte bara för dom två sakerna men det är också viktigt så att jord 

och vattendrag har fortsatt god hälsa. Om jorden inte skyddas från 

solen så trivs inte insekter och bakterier och om det inte finns rötter i 

jorden så urlakas jorden på sina näringsämnen hastigt och blir så 

småningom till öken.

Vi kommer därför att bygga upp en plantskola i södra Tanzania och i 

samarbete med Rungwe Forest Department så kommer vi åka ut i 

skog och mark och plantera bl.a. utrotningshotade arter.

Vi kommer även att bygga upp ett klassrum där vi kommer att lära 

småskaliga bönder hur man kan odla både grödor och träd 

tillsammans på samma mark och dessutom få en bättre avkastning.

Tillsammans kan vi skapa en bättre planet för framtida generationer. 

Men bara om vi arbetar för det. Vi har bestämt oss att jobbar hårt i

denna riktning.
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