
Josef  
Nedstam,
Malmö

– Since forever. 
Tror jag bytte min 

barnatro mot Vi-skogen i tidiga 
tonåren eller kanske tidigare. Då 
alltså som presenter åt släk-
tingar. Började pensionsspara 
via Banco Ideell Miljöfond vid 
25 års ålder. Har besökt mina 
föräldrar när de jobbade för Vi-
skogen i Uganda.

Gunilla  
Eliasson,
Västerås

– Redan från 
början har jag 

följt Vi-skogen och köpt något 
träd då och då. Jag har säkert 
varit månadsgivare i tio år, 
kanske längre. Tänk om man 
någon gång skulle få chansen att 
se resultatet på riktigt, det vore 
en dröm.

Ida Edelman,
Nyköping

– Om man tycker 
om att vara ute 
i skog och mark 

eller resa till exotiska länder så 
känns det bra att ge tillbaka till 
naturen! Och ett träd är även en 
väldigt uppskattad dop- eller 
bröllopspresent. Tack för att ni 
gör ett bra jobb!

Jag är uppvuxen på landet 
och har alltid haft ett 
nära förhållande till träd. 

De är som individer för mig. 
När jag på 90-talet fick höra om 
ökenspridning så kändes det 
helt naturligt att stödja Vi-sko-
gen. I dag har jag nog planterat 
350 träd, rekryterar nya med-
lemmar via Facebook och ser 
till att skänka träd när familj och 
vänner fyller år.

Jag har för egna medel besökt 
Vi-skogen i Kenya och Tanzania. 
Det var roligt att få se alla träd 

runt gårdarna på landsbygden 
och träffa människor som får 
stöd av Vi-skogen. Jag hade en 
bild av raka trädplanteringar 
men vet nu att verksamheten 
är så mycket mer än så. Träden 
gav bränsle, förbättrade jordar, 
skuggade och en bonde hade 
börjat använda bark till att 
tillverka naturmedicin. 

Träd är centralt i så många 
människors liv, det märks inte 
minst vid flykting katastrofer 
som i Kenya. Här ger bistånds-
jättarna mat, men inte ved 

och djurfoder. Det skapar en 
ekologisk katastrof, djuren betar 
sönder marken och skogen 
skövlas till bränsle.  

Nu förbereder jag min enmans-
föreställning på Rival som heter 
”Vad hände?”. Den ska göras 
så miljövänlig som möjligt och 
jag lovar att plantera ett Vi-träd 
för varje 100:e sålda biljett! Jag 
vill också passa på att hälsa till 
alla trädplanterare här, vi är 
jättebra! l

Berättat för Marcus Lundstedt

TrädrEkord I 
VI-skoGEN. Under 2011 
planterades över sju 
miljoner träd i Vi-skogen. 
Det är en ökning med två 
miljoner träd på ett år.

HEMsLöJdEN fIrar 
100 år. 2000 slöjdade 
löv ska auktioneras ut till 
förmån för Vi-skogen.  
Men först ska de ställas ut 
på Liljevalchs.

”Träd är centralt  
i så många  

män niskors liv”
– Babben Larsson,  

baksidan

Hur länge har du varit givare till Vi-skogen? 
VI TrE
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Hon odlar

Sin egen
SkolluncH
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” Vi trädplanterare 
är jättebra”
Ståuppkomikern Babben Larsson 
har tappat räkningen på hur många 
träd hon har planterat i Vi-skogen. 
Men kärleken till träd blir bara 
starkare för varje år.

nYTT i 
BuTiken!

Vi-skogens babygåva
Känner du någon som 

fått tillökning eller ska 
döpas? Beställ Vi-skogens 
babypåse som innehåller 

en ekologisk sparkdräkt, 
gose djuret ”träd-
kramaren” och ett 
gåvobevis. Paketet 

kostar 449 kronor styck och 
med varje påse planteras 
sju träd. 

armband av rostfritt stål
Armbandet är designat av 
Edblad och ställbart från 
16–19,5 cm. Berlocken är  
3 cm. Varje armband kostar 
249 kronor och minst tre 
träd planteras med varje sålt 
smycke.

Baby-
påsen och 
armban-
det kan 
beställas 
på antingen 
www.viskogen.se 
eller hos givarservice 
på 08-120 371 70.

Hej    träd!
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Har du en vän som du tror 
skulle vilja stödja Vi-skogen? 
Maila vännens namn och postadress till-
sammans med några rader om varför din 
vän ska stödja Vi-skogen till: 
plantera@viskogen.se. 
Vi kontaktar din vän för att berätta om vårt 
arbete och delar ut vår fina tygkasse till 
de tio först inkomna tipsen. 

TäVLA OCh ViNN!
Portopartner: 21Grams AB, 
Box 43, 121 25 Stockholm

avokadoträdet
Avokado (Persea Americana) är ett tätt, lummigt träd 
som blir upp till tio meter högt, har en gråbrun bark 
och stora, ovala mörkgröna blad. Avokadofrukterna är 
stora, päronformade och kan bli upp till 25 centimeter 
långa. Trädet används som timmer och ger frukt som är 
mycket närings rik, rik på olja, mineralsalter, proteiner 
och vitaminer.

Ja, jag vill att 25 000 skolelever ska få m
öjlighet att gå 

på en Farm
ers of the Future-skola, och ger en gåva på:

300 kronor 
200 kronor 
100 kronor

…
…

…
…

…
…

…
 kronor (valfritt belopp)

Varm
t tack för din gåva!

90 01 13-2



Fotbollsmatch mellan 
eleverna på St. Marks 
Elementary i Uganda. Att 
ta hand om sin kropp och 
hälsa är en viktig del på 
schemat för Farmers of 
the Future-skolorna.

Träd på schemat minskar hungern i skolan

Frön för 
framtiden

Att gå hungrig i skolan är vardag för 
många barn i Östafrika. Vi-skogens 
skolprojekt ”Farmers of the Future” 
håller på att ändra på det. Vi-bladet 
har träffat en av de elever som fått 
trädplantering på schemat.

Text och foto Maurits Otterlo

UGANDA På skolgården har 13-åriga Maria 
Nangija anlagt en trädgård tillsammans med 
de 500 eleverna på St. Marks Elementary i 
byn Sembabule. Här odlar de grönsaker och 
frukt med hjälp av sina föräldrar och driver 
upp trädplantor som de kan ta med sig hem. 
Sedan Ugandas regering dragit in skollunch-
erna i landet var det många av eleverna som 
gick hungriga till lektionerna. Men tack vare 
skörden från trädgården kan eleverna nu äta sig 
mätta i skolan. Överskottet säljs på den lokala 
marknaden och går till att köpa majsmjöl till 
gröt och bröd.

– Jag har lärt mig olika tekniker för att bruka 

jorden, hur man gör en plantskola och hur vi 
ska hantera avfall på bästa sätt. Från skolan har 
vi tagit med oss frön hem till träd som har hjälpt 
oss mot jorderosion under regnperioderna, 
säger Maria Nangija.

st. Marks Elementary tillhör det växande 
antal grundskolor i Tanzania, Uganda, Kenya 
och Rwanda som ingår i 
Vi-skogens projekt Farmers 
of the Future. Jämte skötseln 
av skolans egen trädgård har 
barnen nu agroforestry på 
schemat. De lär sig därmed 
hur en jordbrukarfamilj kan 
plantera grödor och träd till-
sammans för att öka skörd-
arna och få ett bättre skydd 
mot torka och översvämningar. I klassrummen 
får de även lära sig näringslära, hygien och 
avfallshantering. Parallellt mäter skolan elever-
nas vikt och längd för att se att de inte lider av 
näringsbrist. För ett år sedan var 23 procent av 

eleverna undernärda, i dag är siffran noll.
– I framtiden vill jag plantera ännu fler träd 

för att göra jorden och grödorna bättre. Och jag 
vill ha massor av plantor som jag kan ge bort till 
mina vänner och grannar, fortsätter Maria.

farmers of the future startade i liten skala för 
två år sedan med pengar från Radiohjälpens 

insamling ”Världens barn”. Med 
de positiva resultaten i ryggen 
har skolprojektet nu fått stort 
stöd av Sida. Målsättningen 
är att dubblera antalet med-
verkande skolor och nå ut till 
25 000 elever under de kom-
mande två åren.

– Vi har märkt stora för-
ändringar på kort tid och det är 

jätteroligt. Nu behöver vi all hjälp vi kan få för 
att kunna engagera ännu fler skolor. Målsättnin-
gen är att 25 000 skolelever ska gå på en Farm-
ers of the Future-skola om bara två år, säger Bo 
Lager, programchef för Vi-skogen. l

StockhoLM I år är det 100 år sedan Hemslöjden fick sin riks-
organisation i Sverige. Detta firas med utställningar och aktiviteter 
under hela året. Den stora jubileumsutställningen är på Liljevalchs 
konsthall i Stockholm den 6 juni–2 september där huvudnumret 
är det kollektiva verket ”Ser du skogen för alla träd?” Det ska bestå 
av ett antal trädstammar som kläs med 2 000 stora löv, vart och 
ett skapat av konstnärer från hela landet, däribland designern 
Camilla Thulin. Löven är 80x50 centimeter stora och i många olika 
uttrycksformer: smide, pärlor, karvsnitt, linblommor, stickat, glas, 
keramik. Sedan ska löven, vart och ett, auktioneras ut i samarbete 
med Tradera och Konsumentföreningen Stockholm. Alla intäkter 
går till Vi-skogens arbete. Läs mer på www.hemslojden100ar.se l

På ett håll i världen tillhör det normen 
att klaga på skolmaten.

På ett annat håll odlar man den själv. 
Annars får man ingen.

Projektet Farmers of the Future kombi-
nerar så många bra saker. På kort sikt får 
skolbarnen kunskap om odlingstekniker 
som de kan ta med sig hem till familjen. 
Några år senare blir de flesta av dem bön-
der själva, och kommer bättre förberedda 
för yrkeslivet.

som grädde på moset får de skolmat  
– och en chans att orka med skoldagen.

Dessutom, visar det sig, får skolbarnen 
andra drömmar. Från början har de flesta 
samma planer som andra barn runt om 
i världen: ”Flytta till stan”. ”Jobba med 
media”. Men 
efter att ha 
lärt sig om 
Vi-skogens me-
toder berättar 
många av dem 
att de har tänkt om.

Plötsligt känner de en stolthet och ser 
en framtid i lantbruket. Inte bara för att 
få mat för dagen på ett säkrare sätt än i 
en förort till en storstad, utan även för att 
kunna sälja sina produkter på marknaden 
och tjäna ihop till en bättre vardag för sig 
och sin blivande familj.

farmers of the future är utbildning 
som kan förändra livet. För medan 
svenska ungar fnyser åt tallriksmodellen 
och oblygt petar morötterna åt sidan, 
är grönsakslandet början till fram-
tiden för många skolbarn kring 
V ictoriasjön.

Läs mer om Vi-skogens 
projekt Farmers of the 
Future på nästa sida. Och 
välkommen till första 
numret av Vi-bladet!

ola richardsson 
kommunikationschef 
på Vi-skogen

8,7Maria Nangija, 13, har 
anlagt en trädgård på 
skolgården tillsam-
mans med sina 500 
skolkamrater. 

Lövmakaren Bengt Svenningsson har använt sig av traditionell maskin-
sydd lappteknik. Lövet består av tygrester och gamla symaskinsnålar.

”I framtiden vill 
jag plantera ännu 

fler träd för att 
göra jorden och 

grödorna bättre”

MilJoner
kronor

bidrog Vi-skogens 
månadsgivare med 2011.

Bönder utbildas  
för bättre skydd
40 016 – så många hushåll 
i Kenya utbildades 2011 i 
hur de bättre kan skydda sig 
mot klimatförändringarnas 
e ffekter. Klimatförändringar-
na drabbar fattiga människor 
på landsbygden hårdast 
och med rätt metoder kan 
bönder bättre klara torka 
och översvämningar.

En skrift med frågor och svar om testamente

Plantera träd för framtiden

Nambewezi, Uganda. Foto: Maurits Otterloo

”Vi-skogen har 
lärt oss hur vi kan 

säkra tillgång  
till mat och 

f örbättra våra 
barns hälsa”

– Kandida Rogers,  
Kenya

Snart kan du köpa  
löv till Vi-skogen 

Hit gick pengarna

TrÄDrÄknAren

”Plötsligt känner 
de en stolthet 
och ser en fram-
tid i lantbruket”

Staplarna visar hur många träd som 
p lanterades i området runt Victoria sjön 

från 2009 till 2011.

under 2011 hjälpte 
Vi-skogens givare 

till att: 

  7,2 miljoner träd planterades 
i Kenya, Uganda, Tanzania och 
Rwanda. 

  8 333 hushåll i Rwanda ut-
bildades i hur man motverkar 
jorderosion. 

  6 007 kvinnor och 3 671 män  
i Uganda utbildades i 
jämställd het 

  327 skolor i Tanzania har  
infört agroforestry i sin  
verksamhet. 

  1 416 hushåll i Rwanda har 
fått utbildning i hur man 
s amlar vatten. 

   10 392 hushåll i Tanzania har 
lärt sig hur man samlar och 
använder egna trädfröer.

   373 aktiva spar- och låne-
grupper med totalt 8 849 
medlemmar var verksamma i 
Kenya.

  9 776 personer i Uganda ut-
bildades i hiv- och aidsfrågor.

Genom ditt testamente 
kan du påverka framtiden. 
Beställ Vi-skogens skrift om 
testamenten som ger dig 
svar på de vanligast före-
kommande frågorna kring 
testamenten. Beställ hos 
Vi-skogens givarservice på 
plantera@viskogen.se eller 
08-120 371 70. 

2009 2010 2011

2 275 966

4 836 980

7 154 704


