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Kedjom-Keku = lidé z lesa 

Kedjom-Keku z.s. založeno 2010 

chráníme horské mlžné lesy na severozápadě Kamerunu 

sázíme nové stromy na obnovu lesa 

učíme děti i dospělé o důležitosti lesa 

nabízíme místním farmářům alternativní zdroje obživy 

ukazujeme místním, jak šetrně využívat přírodní zdroje 

dělíme se o naše zkušenosti a zážitky s vámi 

Kedjom-Keku z.s. Kedjom-Keku, z.s. 
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Do It For Forest 

Last Chimps 

In Bamenda Highlands 

Water 
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Fashion 

Z druhý ruky 

pro Babanki 

Voda          pro 

Kamerun 



zasadit strom 

načapat pytláka 

koupit si nejpálivější papričky na světě nebo ručně dělaný přírodní papír 

učit ve Škole v mlze 

naučit farmáře včelařit nebo kompostovat 

Do It For Forest 



poslední skupina šimpanze pan troglodytes ellioti v Bamenda Highlands 

horský mlžný les 

biodiversity hotspot 

endemičtí ptáci a nejen ti 

lov a úbytek habitatu 

Last Chimps In Bamenda Highlands 



Tauraco banermanni 



Život bez vody? 

co strom, to vodní zdroj a filtr 

„litr za dvacku, dvacka za strom” 

Water for Cameroon 



Kedjom-Keku z.s. 

deforestation - odlesňování 



Kedjom-Keku z.s. 

pramen 



fragmentovaný les 



prunus africana 



Chceš sázet stromy a přispět k ochraně přírody? 

Chceš poznat novou kulturu, zažít nové věci, poznat nové kamarády? 

Chceš to udělat pro les? 

Holidays That Matter 



nestačí vyhlásit rezervaci a sázet nové stromy 

půda v tropech je neúrodná 

kamerunská populace roste až o tři procenta ročně 

vzdělání, „forest friendly activities” 

Mountain Misty Resource Center 



neefektivní zemědělství nešetrné k životnímu prostředí 

formou půjčky za oplátku nabízíme alternativní zdroje obživy 

multifunkční workshop – nabídka pracovních míst 

Meat For Meet 



paper making 



bee keeping 



nedostatek kvalitního vzdělání 

vzdělání rozšiřuje lidem obzory, umožňuje jim vyhledávat informace, 

uvědomovat si dopady svého jednaní na životní prostředí i rozvíjet vlastní 

nápady 

 

Mountain Misty School 



Mountain Misty Montessori Nursery 



„sluníčkové vaření“ - solární vařiče 

farmaření bez chemikálii 

kompostování 

Pepe 

 

Sunshine Cooking 



africký životní styl 

kultura   

především móda 

český um a produkce 

 

African-Czech Fashion 



recyklace i reutilizace starého a obnošeného oblečení, her, elektroniky, knih 

vytváření nových pracovních míst v Kamerunu 

 

 

Z druhý ruky pro Babanki 



u nás doma 



u nás doma 



u nás doma 



mytí nádobí 



kuchyň 



„kancl” 



Děkuji za pozornost. 
























