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Doel (Artikel 2 van statuten) 

 
“Stichting TreesForPeace heeft ten doel om natuur, mensen en vrede in de 

wereld te versterken. 
De stichting tracht haar doel te bereiken door eetbare bomen en struiken te 

planten, internationale samenwerking te bevorderen, onderzoeken uit te voeren, 
voorlichting/educatie. 
De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.” 

Uitvoering 

 

Wij zoeken samenwerking met grondeigenaren (vooral publiek, maar ook privé) 
om mooie boomplantprojecten te doen, vooral met fruit-, noten- en 

groentebomen. We willen laten zien dat het goed voor ons en goed voor de 
wereld als we meer eten van bomen. 

 
Tot nu toe worden de meeste activiteiten uitgevoerd als projecten, vooral in 
regio Midden-Nederland. 

 
Wij zoeken contact met het publiek door open dagen te organiseren in de 

boomgaarden die we beheren, en door workshops over thema’s rondom bomen, 
vrede en duurzaam leven. 
 

Daarnaast zoeken wij samenwerking met andere (lokale) organisaties en 
initiatieven die tot doel hebben de verbinding tussen mensen onderling en/of met 

de natuur te versterken. 
 
In het verleden hebben wij onderstaande projecten uitgevoerd: 

 
• Fruitbomen in openbaar groen in Soest 

• Fruitbomen planten bij AZC/Noodopvang Soesterberg 
• 10x “Duurzaam Eten” workshops bij de Veenweide in Soest 
• Informatie-website TreesForPeace.nl 

• Onderzoeksproject “Sla-boom”  - bomen met eetbaar blad  
• Educatie/voorlichting door mee te doen in media; ‘Gooi en 

Eemlander’ van 22 februari 2016, ‘Radio Soest’ op 3 maart 2016. 
 
Voorbeelden van donaties:  

• in natura: Fruitbomen van Wijkbewonersteam (ter waarde van 50 
euro), 

• geld-donaties van buren voor fruitplek in park Honsbergen (ca 50 
euro), 



 

• geld-donatie van Stichting Balans voor pecan-notenbomen (150 
euro) geplant in de openbare ruimte in ‘de Veenweide’ 

 

Plannen voor 2022-2023 

Medio 2022 is de samenstelling van het bestuur veranderd. In het jaar 2022 gaat 
de aandacht vooral uit naar het verkennen van nieuwe mogelijkheden om onze 

doelstellingen te verwezenlijken: 
 
 

• Samenwerking zoeken met lokale, kleinschalige en duurzame 
voedselproducenten om de productie en consumptie van lokaal en 

duurzaam voedsel in Soest e.o. te bevorderen. 
• Samenwerking zoeken met lokale welzijnsorganisaties om minder mobiele 

mensen te betrekken bij onze activiteiten. 

• Onderzoeken hoe inwoners langdurig betrokken kunnen worden bij het 
onderhoud van voedselbomen en de distributie en consumptie van de 

oogst. 
 
In de loop van 2022 en in 2023 zullen deze mogelijkheden zoveel mogelijk 

worden gerealiseerd. 
 

Verder zullen de bestaande activiteiten, zoals het ondersteunen van inwoners bij 
de aanplant van voedselbomen in hun wijk, worden voortgezet. In de loop van 
2022 zullen verschillende communicatiekanalen (o.a. de website van de Stichting) 

worden aangepast om de hulp die de stichting kan bieden beter zichtbaar te 
maken. 

Financiën en geldzaken 

De werkzaamheden worden door donaties en beurzen gefinancierd en als 

projecten uitgevoerd. Donaties worden gevraagd van particulieren en 
organisaties die de doelen van de Stichting behartigen. 

 
Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers zonder vergoeding.  
Experts kunnen worden ingehuurd voor cursusdagen.  

 
Donaties financieren de kosten voor de projecten. Kostenposten zijn bijvoorbeeld 

plantgoed (bomen!), nodige gereedschap en veiligheidsuitrusting, 
informatieborden, evenals onderzoeks- en achtergrondliteratuur. 
 

Jaarlijks publiceert stichting TreesForPeace een jaarrekening waarin de 
inkomsten, uitgaven en de bestemming van het batig saldo worden verantwoord. 

 

Administratieve gegevens 



 

De Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder nummer 658187256. De Stichting is ANBI (Algemeen Nut 

Beogende Instelling) met RSIN nummer 856272851. 
 

Bestuur 

 

Het bestuur van Stichting TreesForPeace bestaat uit 2 bestuursleden, namelijk de 
heer H.P. Wortel en de heer M. van Dorst. De functie van voorzitter is vacant (2-

10-2022). 


