Nieuwsbrief Flor y Fauna - april 2009
Geachte bosbouwers,

Sinds onze laatste nieuwsbrief, in april 2008, is er veel veranderd in de wereld.
Ook aan Flor y Fauna gaat de “kredietcrisis” niet voorbij. Het belangrijkste gevolg
hiervan is dat de afzet van teakhout een half jaar geleden is gestopt. Sinds die tijd
ligt het bedrijf in feite stil. De zagerij en drogerij werken wel, maar die doen werk
voor derden. Op die manier kan het bedrijf toch nog in leven worden gehouden.

Afzet teakhout
Probleem is dat onze klanten in India en Vietnam geen orders meer krijgen voor
hun teakproducten. Daarom eindigde in de tweede helft van vorig jaar abrupt de
export naar deze landen. Tegelijkertijd heeft het vorig jaar zo hard en veel
geregend dat dunnen en houttransport ook helemaal is gestopt. Hierdoor hebben
we gelukkig geen grote bergen onverkoopbaar hout liggen, maar staan de
stammen nog in het veld.
Zodra er weer export mogelijk is kunnen we weer doorgaan met de dunningen. Ik
hoop dat we niet heel lang hoeven wachten.

Dunningen
Hoewel er door dunningen en uitval door het teaksyndroom inmiddels heel wat
minder bomen staan lijkt het wel dat het teaksyndroom minder slachtoffers eist.
Uiteindelijk kan alleen door monitoring en tellen worden vastgesteld of dat ook
waar is, maar op het oog waargenomen door onze mensen in het veld, lijkt de
uitval lager te zijn. De gemiddelde diameter van de overgebleven stammen is
aardig gestegen. De komende opbrengsten hangen volledig af van de nieuwe
prijzen die we kunnen krijgen na deze geforceerde stop. Ik hoop dat in ieder geval
het geld terugkomt wat u hebt betaald voor uw contracten en hopelijk ook een
beetje rendement. Allereerst moet de markt weer open gaan en hoe groter de vraag
hoe beter de prijs.

Overdracht kontrakten Sicirec.
Medio april is Sicirec begonnen met het overdragen van de kontrakten. Naar
verwachting zullen alle Sicirec-aandeelhouders in de loop van 2009 zijn
ingevoerd in de administratie van Flor y Fauna. Omdat op het moment van
verzending van deze nieuwsbrief slechts een klein deel van de investeerders is
opgenomen in de administratie van Flor y Fauna zal verzending hiervan deels
door Sicirec en deels door Flor y Fauna worden verzorgd.

Belangenvereniging Bomen Op Stand (BBOS) i.o.
Tijdens de vereffeningsvergadering van Sicirec in 2008 is het initiatief ontstaan
om een nieuwe vereniging op te richten die zal optreden als belangenbehartiger
voor teak-investeerders, waaronder die van Flor y Fauna.
De oprichtingsvergadering heeft plaats gehad in november 2008. Inmiddels is er
een 2e vergadering geweest met als agendapunten o.a. stand van zaken
oprichtingen plantagewerkgroepen en beoordeling concept-statuten.
Het dagelijks bestuur (ad interim) van de vereniging BBOS bestaat uit de heren:
R. J. de Graaf, Den Helder – voorzitter
W. H. Wellinga, Weesp – secretaris
J. Blonk, Krommenie – penningmeester (telefoon 075 6289529)
Net als bij eerdere initiatieven van onze investeerders op gebied van
belangenbehartiging zullen wij ook BBOS onze medewerking geven bij het
uitoefenen van haar taken.

Zoals reeds vaker is dit weer een nieuwsbrief om niet trots op te zijn, maar we
kunnen het helaas niet mooier maken. Ondanks alle tegenslagen zullen we ons
uiterste best doen om er het meeste uit te halen. In ieder geval heeft de aanleg van
onze plantage bijgedragen aan het behoud van de natuur op en rond onze
teakbossen en is de gemeenschap die direct of indirect betrokken is bij de plantage
er behoorlijk op vooruit gegaan qua leefomstandigheden in het algemeen en met
name op gebied van werkgelegenheid en scholing.

Met vriendelijke groet en tot wederhoren.

Ebe Huizinga.

