Stichting Stipulae – Beleidsplan 2012-2015
~Naam van de Stichting
De Stichting draagt de naam: Stichting Stipulae.

~Inleiding
Stipulae is de wetenschappelijke naam voor steunblaadjes en is daarmee een internationaal bekend fenomeen.
Steunblaadjes komen bij veel plantensoorten voor en staan aan de voet en aan weerszijden van de bladsteel
ingeplant.
De functies van de stipulae zijn niet geheel verklaard, maar toch wordt er van uit gegaan dat ze een zekere
bescherming bieden aan het groeipunt van de plant en aan de jonge knoppen.
Bij bepaalde soorten komen er op de stipulae klieren voor die door middel van het uitscheiden van bepaalde
stoffen insecten of mieren aantrekken die belagers van het groene blad verjagen of hun vraatactiviteiten
hinderen.
In veel gevallen en met name bij veel houtige gewassen, vallen de stipulae na verloop van tijd af.
Men kan dan ook stellen dat de stipulae hulp en bescherming bieden aan datgene wat kwetsbaar is totdat het
op eigen benen kan staan.

~Beleid
‘Stichting Stipulae staat aan de basis van gezonder leven en groene groei in
overeenstemming met de lokale mogelijkheden van mens en milieu in landen en
gemeenschappen waar hieraan de grootste behoefte is.’

~Doel van de Stichting Stipulae
1.

2.

De stichting heeft ten doel: het op een duurzame wijze leveren van een bijdrage aan de voedselzekerheid
in Derdewereldlanden, in het bijzonder in Oost Afrika,
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door
a. het ontwikkelen en overdragen van kennis over duurzame voedselproductie, domesticatie van
inheemse gewassen en watergebruik;
b. het geven van voorlichting aan lokale overheden, scholen en anderen;
c. het met raad en daad ondersteunen van lokale initiatieven;
d. het stimuleren en aangaan van samenwerking tussen en met
onderwijsinstellingen en bedrijfsleven hier en in de derdewereldlanden;
e. alle overige wettelijke middelen.

~Inleiding
Stichting Stipulae richt zich op:
Voedselzekerheid en gezondheid door het ondersteunen van initiatieven voor
aan de lokale mogelijkheden aangepaste productie van een volwaardig
voedselpakket en van de beschikbaarheid van veilig drinkwater in Tanzania
en in andere landen waar hieraan behoefte is.
De basisprincipes die Stipulae hiervoor propageert zijn:
 Ontwikkeling van Agroforestry en Forestgardens;
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Domesticatie van inheemse gewassen die een hoge voedings- en/of
gezondheidswaarde bezitten;
Gebruik van Moringa en andere bewezen supergewassen;
Gebruikmaking van Water Harvesting en Direct Seeding.

~Agroforestry en Forestgardens
Stichting Stipulae propageert het ontwikkelen van Economisch en Ecologisch
duurzame en aan de locale omstandigheden aangepaste landgebruiksystemen
waarin bomen en struiken een essentiële en aspectbepalende rol spelen.
Dergelijke landgebruiksystemen met een duurzame incorporatie van bomen en
struiken worden doorgaans met de termen Agroforestry en Forestgardens
aangeduid.
~Domesticatie van inheemse gewassen
Voor een breed palet aan gezonde voedingsmiddelen is het bovendien van groot
belang dat wilde gewassen die door de lokale bevolking traditioneel worden
gebruikt, opgenomen worden in deze teeltsystemen.
Deze gewassen zijn per definitie aangepast aan de locale omstandigheden.
De domesticatie van deze tot nog toe volledig wild gebleven plantensoorten is
tevens urgent omdat veel van deze soorten door allerlei ontwikkelingen in hun
voorkomen worden bedreigd.
~Moringa en andere Supergewassen
Er is een aantal gewassen gesignaleerd dat buitengewoon gunstige eigenschappen
op het gebied van voedingswaarde voor de mens, maar ook als veevoeder en als
leverancier van producten voor andere toepassingen in zich draagt.
Een daarvan is de oorspronkelijk Indiase Moringa oleifera.
Deze Moringa, maar ook Moringa stenopetala, één van de Afrikaanse leden van dit
geslacht, levert zaden waarmee onder meer water kan worden gezuiverd.
Stichting Stipulae besteedt vanwege de vele gunstige eigenschappen veel aandacht
aan dit plantengeslacht.
~Water Harvesting
Een basisvoorwaarde voor een succesvolle teelt van allerlei gewassen is de
beschikbaarheid van voldoende water van een goede kwaliteit.
Stichting Stipulae richt zich met name op een optimaal gebruik van regenwater
door middel van het toepassen van Water Harvesting.
~Direct Seeding
In aride en semi-aride gebieden biedt de methode van Direct Seeding grote
voordelen ten opzichte van het planten van in een kwekerij opgekweekte
plantmaterialen.
Ook dit vormt daarom een speerpunt voor onze organisatie.

~Beleid

2

Er zijn in de vijf jaren voorafgaande aan de oprichting van de Stichting Stipulae
door de huidige bestuursleden onder de vlag van de werkgroep Trees For Tummy
diverse contacten gelegd in Tanzania.
In het jaar 2009 zijn er tijdens een bezoek aan dit land in de Kilimanjaro-regio en
daarbinnen in het Same-district voorbereidingen getroffen om in ieder geval op
twee Secondary Schools een begin te maken met Forestgardens en Water
Harvesting volgens de werkwijzen zoals die door Stichting Stipulae worden
gepropageerd.
Andere samenwerkingspartners bevinden zich in de Manyara-regio en met name
hierin het Simanjiro-district.
Deze zijn nog met ons in een overlegstadium dat vooraf gaat aan concrete
samenwerking.
Het beleid van de Stichting Stipulae richt zich in eerste instantie op het bevorderen
en begeleiden van de realisatie van Forestgardens en andere Agroforestryactiviteiten op de hierboven bedoelde locaties.
Deze locaties zijn:




Same-district:
o Moipo Secondary School

Forestgarden/Schooltuin en Water Harvesting
o Kibacha Secondary School

Forestgarden/Schooltuin en Water Harvesting
Simanjiro-district:
o Secondary School met Hostel

Forestgarden/Schooltuin en Water Harvesting
o Hoofdplaats van het Simanjiro-district

Proeftuin:

Forestgarden en Water Harvesting

Agroforestry en Veehouderij

Daarnaast en hiermee verweven richt het beleid van de Stichting Stipulae richt zich
op Samenwerking met Rijk Zwaan Afrisem.
Wij willen de uitdagingen die zich in het Simanjiro-district aan ons voordoen graag
in samenwerking met Rijk Zwaan Afrisem oppakken.
Indien samen met dit bedrijf succesvolle teeltconcepten kunnen worden ontwikkeld
ligt er een enorm potentieel voor de verbreiding van de teelten en de
teeltconcepten en de bijbehorende rassen van Rijk Zwaan Afrisem in de
regenwaterafhankelijke gebieden van Tanzania en geheel tropisch Afrika.
Afhankelijk van de resultaten in de bovengenoemde locaties en
samenwerkingsverbanden kunnen, indien dit binnen de mogelijkheden van Stichting
Stipulae ligt, nieuwe activiteiten en samenwerkingsverbanden worden toegevoegd.

~Vermogen van de Stichting Stipulae
1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
- opbrengsten uit eigen activiteiten;
- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere verkrijgingen en baten.
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~Inleiding
~Beleid

Vastgesteld door het Bestuur van de Stichting Stipulae:
1.
2.
3.
4.
5.

de heer Johannes Theodorus Joseph Maria van Luijk, voorzitter;
de heer Jan van der Meulen, secretaris;
mevrouw Martzen Hiltje ten Klooster, penningmeester;
de heer Jan Johannes de Boer, algemeen bestuurslid;
de heer Iene Catharinus Pultrum, algemeen bestuurslid.
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