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1. Bestuursverslag
Hergroenen hoger gelegen gebieden is gestart
In 2019 is zowel door de lokale Stichting in Anguelz als door Perma Atlas veel tijd en energie
gestoken in de voorbereiding van het hergroenen van de hoger gelegen gebieden rond
Anguelz. Dit was noodzakelijk om alle participanten, van de dorpsbewoners tot de diverse
overheden, achter de uitvoering van onze aanpak te krijgen. Uiteindelijk is dat gelukt. In het
najaar is door Radiant Design in opdracht van Perma Atlas een rapport opgesteld waarin de
aanpak is beschreven en de locaties van de interventies zijn vastgelegd voor het eerste gebied.
Op basis hiervan zijn in december de contracten met de overheden getekend. En is het werk
gestart!
Voorbereiding begrazingssysteem
Een student van de Universiteit Utrecht heeft voor de situatie in en om Anguelz onderzocht
hoe een duurzaam begrazingssysteem kan worden opgezet. PA helpt bij de oprichting van een
stichting die de begrazing kan coördineren en de belangen van de herders behartigt.
Uiteindelijk zal de voorgestelde aanpak een systeem kunnen worden voor alle dorpen in de
Ounila Vallei
Workshops en EHBO-cursus
Met een aantal inhoudelijke workshops zijn de mannen voorbereid op de uitvoering van het
grote werk. Daarnaast hebben een aantal mannen en vrouwen een EHBO cursus gedaan, zodat
in iedere ploeg en in het dorp eerste-hulpkennis en materiaal aanwezig is.
Werkkleding aangeschaft
Door een onverwachte extra donatie in december kregen we de mogelijkheid om werkkleding
en schoeisel aan te schaffen, wat eigenlijk noodzakelijk is voor het werken in het berggebied.
Een bijkomend effect is dat de mannen trots zijn op hun werkkleding (met het logo van PA
erop!). De groep wordt er hechter door en is herkenbaar in de omgeving.
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Instructie- en demonstratiesite ingericht
Er is verder gewerkt aan de verbetering van de indeling van de fysieke instructie-site. Er is
nieuwe beplanting aangebracht. Ook de inrichting van het Educatie Centrum op de site
vordert. Zo zijn er tafels aangeschaft die in verschillende opstellingen kunnen worden
gebruikt en keukenmaterialen.
Ontwikkelingen in het dorp Anguelz
Eigen kwekerij
De eigen kwekerij in het dorp is in voorbereiding. Een bewoonster heeft hiervoor een stuk
grond in bruikleen beschikbaar gesteld. De bedoeling in om planten te kweken die elders
kunnen worden uitgezet, om met name vrouwen en kinderen te leren een eigen kwekerij te
beheren en om lokale en bedreigde plantsoorten hun plek in de natuur terug te geven. Met de
vrouwen is onder begeleiding van de Hortus Amsterdam een workshop gehouden over het
werken met zaden.
Fundering voor Huize Fatima
Een Belgische groep architecten heeft een workshop gehouden met de vrouwen om hun
wensen en ideeën te inventariseren, én een workshop met de jongens/mannen over ecologisch
verantwoord bouwen. Het ontwerp van huize Fatima is uitgewerkt. De fundering van het
gebouw is gelegd, de stenen zijn gehakt en met het begin van de bouw is in januari 2020
begonnen.

Vrouwenactiviteiten
Met de vrouwen zijn diverse workshops gehouden. Hun wensen en verwachtingen voor Huize
Fatima zijn uitgewerkt. Het weven van vloerkleden zal een belangrijke activiteit worden. Een
extra donatie in december maakte de aanschaf van twee weefgetouwen mogelijk!
Ontwikkeling jongens
De bouwvaardigheden van de jongens zijn inmiddels op zodanig niveau dat zij zelfstandig
kunnen werken, en ook wat betreft samenwerking, creativiteit en initiatief zijn ze dit jaar sterk
ontwikkeld . Bij het offerfeest in de zomer van 2019 hebben ze middels film en theater de
lokale bevolking geïnformeerd en geanimeerd over het belang en de vorderingen van het
project.
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Leertraject foto/film
Simon Brunet Productions heeft opnames gemaakt voor een informatieve filmpje over het
werk van PA. Twee jongens hebben meegeholpen en Simon Brunet heeft hen geadviseerd hoe
ze kunnen oefenen. Dit is het begin van een traject waarin de lokale bevolking zelf hun eigen
informatie materiaal kunnen maken.
Global Earth Repair Conference
Bij deze conferentie, die in mei in de buurt van Seattle (VS) werd gehouden is een online
workshop gegeven over het werk van Perma Atlas. Medewerker R. Woolner heeft een
inleiding gegeven en deelnemers van de conferentie konden via een videoverbinding vragen
stellen aan Latifa Oumlil en een zestal jongens uit het dorp. Zij hebben verteld wat PA voor
het bekent en wat dit voor hen veranderd heeft.
Website
De website is inmiddels grotendeels ook in het Engels. De Franse versie is in voorbereiding.
Het design van de website is verbeterd.
L.Oumlil
Directeur

