
Bezoek Tooro Botanical Garden (TBG) 

 
De Tooro Botanical Garden is opgezet om alle inheemse bomen en planten 

in kaart te brengen en deze soorten voor de toekomst te behouden. Het in 

kaart brengen gebeurt niet alleen bij TBG maar ook op andere plaatsen en 
in de bossen. Bedreigde soorten worden in de botanische tuin weer 

gekweekt. 
 

  
 
TBG doet veel aan voorlichting en educatie om mensen informatie te 

geven en bewust te maken van de rijkdom die het land biedt en van de 
waarde van de natuur. Dat is nodig omdat er veel bomen gekapt worden 

en de bossen snel verminderen. Dit komt doordat mensen veel op 
houtskool koken. 

Naast onderzoek, voorlichting en educatie kweekt TBG allerlei bomen en 
planten op. De tuin heeft een groot assortiment aan kruiden en medicinale 

planten. Kleine planten worden te koop aangeboden. Grotere planten 
worden geoogst en verwerkt tot thee, kruiden of andere producten die 

dan te koop te zijn. Zo genereert TBG eigen inkomsten om salarissen van 

medewerkers te kunnen betalen. 
 

  
 
Bij ons bezoek worden we hartelijk ontvangen door Godfrey Rionga de 

directeur. Hij vertelt enthousiast over alle activiteiten van TBG. Vier jaar 
geleden was ik er ook en ik zie grote veranderingen ten opzichte van de 



vorige keer. Er is veel vooruitgang geboekt. Toen moest een deel van de 

grond nog ontgonnen en bewerkt worden. Inmiddels is dat gebeurd. De 
tuin is mooi aangelegd, er zijn veel mensen aan het werk met stekken en 

verpotten. Een deel van de tuin is opgezet om bomen op te kweken. 

Met geld van Kwataniza zijn er latrines aangelegd, een poort geplaatst, 
een nieuwe receptie en een conferentiezaal gebouwd. Er vinden veel 

activiteiten plaatst en er worden veel planten en bomen verkocht. 
Vorig jaar hebben zo’n 240 toeristen de tuin bezocht. Daarnaast zijn er 

heel veel scholen geweest voor een educatieprogramma, soms voor 
meerdere dagen achter elkaar. 

 

  
 

TBG doet veel aan bewust wording bij de locale bevolking die in de buurt 
van TBG wonen of op andere wijze bij activiteiten van TBG betrokken zijn. 

Deze mensen krijgen gratis bomen of planten voor eigen gebruik 
aangeboden om zo de waarde van de natuur te ervaren en te leren 

waarderen. 
Godfrey Rionga leidt ons door de hele tuin, waarin inmiddels ook mooie 

paden aangelegd zijn. Hij vertelt dat de opbrengst van de activiteiten 

wordt besteed aan salaris voor de mensen die in de tuin werken. Zo zijn 
er al 32 mensen die daar dagelijks werken en een inkomen genereren. 

Daarnaast wordt er gewerkt met tijdelijke krachten en seizoen arbeiders. 
Er is ook een mogelijkheid voor (buitenlandse) vrijwilligers om daar te 

werken. 
Voor de toekomst zijn er veel plannen. Hoogste prioriteit is het bouwen 

van een ruimte waar gereedschap veilig opgeborgen kan worden. Hiervoor 
wordt nu een houten schuurtje gebruikt. Er is al meerdere malen 

ingebroken en alle gereedschap gestolen. Dat is iedere keer weer een 
financiële strop voor TBG. De enige manier om dit te voorkomen is een 

stenen gebouwtje. Daarnaast zal de tuin meer gepromoot worden bij 
reisorganisaties en toeristen. 

De producten moeten beter gepresenteerd worden aan het publiek om de 
omzet van de verkoop te verbeteren en mogelijk komt er een plek om 

thee te drinken voor gasten die de tuin komen bezoeken. 
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