WHITE MOUNTAIN
Beste vrienden,
Hoop dat jullie allen wel varen, dat de zon en buiten leven in dit seizoen jullie goed doen.
Ik schrijf om een zorg en een idee met jullie te delen. Zoals jullie wel weten is de Embassy of the
Earth behoorlijk actief rondom Mt. Kilimanjaro. Om samen met de Maasai en de andere
betrokken partijen het ernstig beschadigde land weer de goede kant uit te helpen. Om met
vereende krachten de eeuwige sneeuw op Mt Kilimanjaro te behouden.
In hetzelfde jaar dat het White Mountain initiatief uit de startblokken ging, vond er eind 2019
een geforceerde landverdeling plaats in het Amboseli gebied. Het land werd opgedeeld in
kleine stukjes van 21 acres (land division). Eigendomspapieren en hekken maakt een einde
aan de wildernis. De mannelijke leden van de Group Ranch (herdersorganisatie) kregen elk –
voor het eerst in hun leven – een stuk land toebedeeld. Maar de hoge armoede bij de Maasai
leidt vaak weer tot snelle verkoop. Geld biedt slechts tijdelijk soelaas, maar het land is deﬁnitief overgedragen.
Het White Mountain initiatief omarmde o.a. in haar heldere visie: community-based land management en co-existence of humans, wildlife and livestock, restoring the land, bringing back
lost species, honoring and enhancing Maasai Culture.
Allemaal zaken die voor die realisatie de ultieme samenwerking vergen. Holistich en integraal
vanuit de communities aan het werk. Het land dat twee jaar terug nog
van iedereen maar vooral van zichzelf was – commons.
Met de verkoop van deze stukjes land wordt nu heftig gespeculeerd. ‘Brokers’ kopen het op
voor bodemprijzen en verdienen er met de verkoop tot 10 keer zoveel aan. Meestal aan buitenstaanders. Met als gevolg, avocado farms, landhuizen, toeristen lodges en andere zaken. In nog
geen twee jaar tijd verandert dit iconische, natuur landschap in een nieuw soort project-ontwikkeling.
Nu ter zake. Janice Nkoyato Mutui - onze Embassy of the Earth coordinator -, heeft als
alleenstaande moeder een jaar terug een stuk land kunnen kopen van haar oom. Het land ligt
op een prachtige plek in de savannah vlak naast Amboseli National park met Mt. Kilimanjaro
in zicht. Door omstandigheden heeft ze haar land te koop aangeboden bij een ‘broker’. Die
zoekt nu naar een geschikte koper. Zij krijgt een lage prijs. En wat er met het land gebeurd? God
zegene de greep.

Ons voorstel.
Wij kopen met elkaar het stuk natuurgebied en brengen het onder in een Conservation Land
Trust. In zo’n conservation land trust is de doelstelling om het land en de Maasai cultuur te
beschermen en te onderhouden, voor altijd.
De primaire doelstelling van het land is dat het een commons blijft en ter beschikking staat aan
de Maasai cultuur en het regenereren van het landschap. Het zou eventueel een Learning
Exchange Center voor de White Mountain Community kunnen worden als de White Mountain
Community daartoe besluit en er de resources voor weet te vinden. Een plek waar cursussen
voor holistic grazing en permacultuur worden gegeven. Waar een grotere bomen- en plantenkwekerij kan komen (Nursery). Een plek voor cultuur, samen- en werkbijeenkomsten. Een bushcamp voor overnachtingen. Proefstation voor biogas, eco manyatta’s (Maasai hutten).
De inrichting van het trusteeship, board of trustees zal er in grote lijnen ongeveer zo uit zien:
1.
Maasai lid Janice Nkoyato Mutui (nu eigenaar)
2.
Maasai lid van White Mountain Coordinating Council
3.
Maasai lid - White Mountain member
4.
Een van de Nederlandse sponsors
5.
Embassy of the Earth lid Leo van der Vlist
6.
?????
Belangrijk is de beweging dat het land weer terug wordt gegeven aan de Aarde. En zo zichtbaar
te maken dat de opsplitsing en de eigendomsrechten diepe sporen nalaten in de menselijke
gemeenschap. Een daad te stellen die laat zien dat ook al wordt het land verdeeld, de mensen
verenigd kunnen blijven.
Wat betekent dit voor jullie? Dat wij gezamenlijk een bedrag van rond de 7000 EU bij elkaar
brengen. Drie duizend om Janice vrij te stellen. Vierduizend als meerwaarde en als incentive
voor de ontwikkeling van het land.
We beginnen niet bij 0. Er is al bijna 3000 EU binnen.
Voor de overzichtelijkheid en betrokkenheid is het ﬁjn als de groep niet te groot is. Op die
manier kunnen we krachten bundelen. Dat zou betekenen dat 500 EU een richt getal is. Jullie
maken daar je eigen overweging in uiteraard.
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