Trees for All

Samen geven we een groene
en gezonde aarde door

Bomen zijn hét middel tegen
klimaatverandering. Trees for All
plant bomen in Nederland en
het buitenland en compenseert
CO2-uitstoot. Onze missie is
om wereldwijd nieuw bos te
planten en bestaande bossen
te beschermen via duurzame
bosprojecten.

Plant je mee?

Voor ons zijn bomen geen goed
doel, maar een noodzakelijk doel

1-2-TREE

Ieder jaar verdwijnen er netto 10 miljard bomen.
We zijn nu met 7,7 miljard mensen op deze
aarde en met elkaar kunnen we de ontbossing
tegengaan. Als iedere wereldburger elk jaar
twee bomen plant, stoppen we niet alleen het
jaarlijks nettoverlies van bomen, maar keren
we het proces om. Zo zorgen we dat ook de
volgende generaties op een groene en gezonde
aarde kunnen leven. Dat is de filosofie achter ons
1-2-Tree-programma.

PLANT EEN BOOM OF COMPENSEER
JE CO2-UITSTOOT

We zijn er voor iedereen die nú iets wil doen
tegen klimaatverandering. Mensen die zelf een
boom willen planten of de CO2-uitstoot van
een reis willen compenseren. Ondernemers die
bomen willen planten voor elk verkocht product
of een heel bedrijfsbos willen realiseren. Samen
kunnen we het verschil maken, want elke boom telt.

Bossen zijn één van onze
grootste bondgenoten
in de strijd tegen
klimaatverandering

ONZE PROJECTEN

Wij investeren in duurzame bosprojecten
in Nederland en in het buitenland. Zo
dragen we niet alleen bij aan een beter
klimaat en meer biodiversiteit, maar ook
aan betere leefomstandigheden en een
toekomstperspectief. Juist voor de mensen
die het zwaarst getroffen worden door de
gevolgen van klimaatverandering.

Wij selecteren bosprojecten aan de hand
van criteria waarin lokale betrokkenheid,
duurzaam bosbeheer en bosontwikkeling
centraal staan. Al onze bosprojecten voor
CO2-compensatie zijn gecertificeerd en
garanderen daarmee de hoeveelheid
vastgelegde of nog vast te leggen
CO2. Ook de impact op sociaal,
economisch
en ecologisch gebied
wordt gemonitord en gecontroleerd.

OVER TREES FOR ALL

Stichting Trees for All is opgericht in 1999. We zijn al 20
jaar voorvechter van (her)bebossing in de strijd tegen
klimaatverandering. Dankzij onze donateurs hebben we al
miljoenen bomen geplant in Nederland en het buitenland. We
zijn een niet-commerciële aanbieder van CO2-compensatie
in Nederland en de enige aanbieder met CBF-keurmerk
die compenseert via duurzame bosprojecten. Daar zijn we
trots op!

BOSPROJECTEN TREES FOR ALL

ONZE IMPACT

5 miljoen
bomen en struiken
geplant
15 bossen
beschermd en hersteld

280 duizend ton
vervuilende CO2
gecompenseerd

Trees for All

‘Toen mijn man overleed, had ik alleen een oud huis.
Gelukkig kon ik meehelpen met het kweken en planten
van bomen. Met deze inkomsten heb ik een nieuw huis
gebouwd en kan ik de school van mijn kinderen betalen.’
Santrinah Kyenahangirwe
Medewerker bosproject Kibale Forest, Oeganda

We planten niet alleen bomen,
we creëren bossen

De projecten dragen bij aan
het realiseren van meerdere
Sustainable Development Goals

Bos heeft een onschatbare waarde
Zoals ons logo symboliseert, vertegenwoordigt bos
nog veel meer waarde: bomen en bossen bieden
bescherming, voedsel en een woonplaats voor
mensen, dieren en planten. Dankzij bossen hebben
we hout tot onze beschikking, wordt water gezuiverd,
blijft de bodem beschermd tegen erosie en verbetert
de bodemvruchtbaarheid. Ook zoeken steeds meer
mensen rust en bezinning in de natuur. Kortom bos
is van onschatbare ecologische, klimatologische,
economische, sociale en spirituele waarde.
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