
 

Gun jezelf een betere wereld 

 Koop een boom of spaar een bos voor jezelf of iemand anders! 

 

Het project Tree of life van Stichting Het Kan Wel! is het vervolg op het succesvolle 

project GoTogo dat meer dan 25.000 vluchtelingen en ontheemden in Togo een nieuwe 

toekomst gaf. Nu gaan we samen met hen en vele Togolezen het oerwoud herstellen, 

wat hun èn ons een beter klimaat zal schenken. Een beter klimaat in de breedste zin van 

het woord.  

Stichting Het Kan Wel! heeft een holistische visie en gaat uit van de gedachte dat we 

allemaal met elkaar en met de natuur verbonden zijn. Onwetend hebben we onszelf en 

de aarde schade berokkend. Gelukkig hebben we tegenwoordig toegang tot veel 

informatie die we nodig hebben om andere keuzes te maken.  

Nu is de tijd om te handelen zodat we onze wereld mooier, vriendelijker, gezonder en 

sociaal meer volwassen maken. Onze kinderen rekenen op ons als het gaat om de 

toekomst, ze hebben recht op een levensvatbare wereld. Vanaf januari 2017 starten we 

met het planten/zaaien van de eerste bomen in Togo, maar daarnaast doen we nog veel 

meer.  

Doe mee met onze inspirerende community, waar bedrijven, scholen, organisaties en 

ook particulieren kunnen sparen voor een bos vol bomen. Een boom kost slechts € 5,00. 

Geef een boom of een abonnement op bomen cadeau bij een geboorte; een verjaardag; 

een huwelijk; een jubileum; examen; als relatiegeschenk of zomaar…….  

Word maandbomenspaarder of maak uw bedrijf, school of organisatie partner van 

Stichting Het Kan Wel! en het project Tree of life. U kunt hiervoor contact opnemen via 

info@treeoflife.love of 06-11494182 

Of ga naar www.treeoflife.love en schenk uzelf en de wereld een beter klimaat in de 

breedste zin van het woord! Laat zien wat uw keuze is voor de toekomst. 

Neem voor meer informatie contact op: info@treeoflife.love of 06-11494182. 



Deze partners hebben zich al aangesloten bij de organisatie die zegt dat het wel kan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast bovenstaande partners hebben zich ook vele vrienden aangesloten bij onze 

inspirerende community.  

Doe mee en word onze partner voor een levensvatbare wereld: www.treeoflife.love. 


