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Wangari Maathai

Dagens meny!
24.01.2006

Redaktørens hjørne.
Velkommen til den
første "Doing Good
Online" i 2006.
Brev fra Helge:
Ny begynnelse på
GreenPlanet's fremtid!
Rino Solberg,
Rapport fra oppholdet
i Kenya!
Trekantsamarbeid:
Professor Wangari
Maathai, GreenPlanet og
People First!
Wangari Maathai
anbefaler "People First"!
Wangari Maathai
Har innledet offisielt
samarbeide med GPI og
People First.
Treplantingsdagen:
GreenPlanet's
medlemmer har donert
10.000 trær til Kenya!
Brevet fra Jack
Lannom til Wangari
Maathai.

Mottageren av Nobels Fredspris,
Professor Wangari Maathai
har innledet et offisielt samarbeide med
GreenPlanet og People First!
Sammen med Nelson Mandela utgjør
Wangari Maathai de to mest kjente og
berømte personene fra det Afrikanske
kontinentet. Hennes internasjonale
anerkjennelse og faglige dyktighet fikk en
betydelig global oppmerksomhet da den
norske Nobel komiteen ga henne Nobel´s
Fredspris høsten 2004. Hele verden
kunne gjennom radio, TV, aviser og blader
følge med da hun i begynnelsen av
Desember det samme året kom til Oslo for
å motta denne prisen. Og flere hundre
millioner TV seere benket seg rundt TV´en
kvelden etterpå da Oprah Winfrey og
Tom Cruise ledet det spektakulære TV
showet for å hedre denne fantastiske kvinnen fra Kenya som har gjort så
mye for miljø og fattigdom gjennom sin organisasjon The Green Belt
Movement.
Da nyheten første gang ble kjent tok det ikke lang tid før noen unike og
meget spennende ideer begynte å forme seg i hodene hos ledelsen av
GreenPlanet. En plan for å lykkes med det ”umulige” ble lagt, en plan
som begynte med at en lang rekke GreenPlanet medlemmer skrev under
på et spesielt ”opprop” for å gratulere henne med fredsprisen. Dette
”certification of support” ble senere overrakt Wangari Maathai av Rino
Solberg personlig under ett av hans besøk til Kenya. Dermed var
kontakten knyttet!
Neste trinn i planen var å overrekke henne ett spesielt dedikert eksemplar
av Jack Lannoms siste bok, People First, Building Lives and Leaving a
Legacy. Denne boken ble overlevert henne av GreenPlanet´s National
Director for Kenya, mr. Jean Paul Deprins som samtidig presenterte et
spennende konsept for fremtidig offisielt samarbeide mellom henne,
GreenPlanet og People First. Vi spurte oss selv, HVA HVIS vi kunne
lykkes med følgende:
1. Hva hvis ett offisielt, langsiktig samarbeide mellom The Green Belt
Movement og GreenPlanet kunne etableres for plantingen av trær?
2. Hva hvis en avtale mellom kunne sikre at Professor Wangari
Maathai i forskjellige sammenhenger ville stille opp for å promotere
GreenPlanet konseptet på global basis?
3. Hva hvis vi kunne få henne til å skrive en offisiell anbefaling av den
første People First boken?
4. Hva hvis vi kunne tilby Wangari Maathai å disponere en hel side i
hver eneste People First bok som blir produsert og solgt over hele
verden, med det formål å promotere samarbeidet mellom hennes
Green Belt Movement og GreenPlanet samtidig som leseren
gjennom kjøpet av boken bidro til at nok ett tre, i samarbeide med
GreenPlanet, ble plantet ut i ett av treplantingsprosjektene som
Green Belt Movement står bak.
5. Hva hvis vi kunne tilbyWangari Maathai å bruke opp mot ett minutt
i begynnelsen av den første helaftens People First spillefilmen
hvor hun takker publikum og forteller at en andel av
billettinntektene vil bidra til at mange flere trær blir plantet ut i
Afrika i et samarbeide mellom hennes organisasjon og GreenPlanet?
6. Og, hva hvis vi også kunne få en avtale hvor Wangari Maathai i
forskjellige sammenhenger ville stille opp for å promotere People
First konseptet over hele verden?
Hvis alt dette kunne bli virkelighet forstod vi også at en rekke andre
muligheter ville åpne seg for oss. Muligheter som andre network
marketing selskaper bare kunne drømme om!
Som den offisielle Fredsprisvinneren gjennom hele 2005 reiste Professor
Maathai over hele verden med sitt budskap. Hun var en hyppig gjest hos
regjeringer og organisasjoner i mange land, hun deltok i det ene talkshowet
etter det andre, bl.a. hos legendariske Oprah Winfrey i USA som kom til
Kenya for a lage en hel reportasje om Wangari Maathai og hennes Green
Belt Movement. Men, til tross for hennes utrolige program hver eneste
dag gjennom de siste mer enn 360 dagene, så var det en viss
kommunikasjon mellom GreenPlanet og henne.
Vi fikk meget positive signaler om at hun hadde lest den første People
First boken. Hennes interesse for det unike GreenPlanet konseptet hadde
økt sakte men sikkert. Og på Onsdag den 11. Januar 2006 ble det omsider
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satt av tid til et møte med henne igjen. Det var satt av maks en time for
dette møtet som skulle finne sted på hennes kontor i Nairobi kl. 14:00.
Vår styreformann Rino Solberg, hans kone og GreenPlanet´s ”PR
Director” Julie Solberg samt Jean Paul Deprins, GreenPlanet´s National
Director for Kenya representerte oss i denne sammenhengen.
For å gjøre en lengre historie kort: Dette ble et møte som Rino Solberg
beskrev som, ”et møte med en suksessfaktor jeg aldri tidligere i livet
hadde vært med på!” Først ca kl. 16:00, en time etter at møtet offisielt
skulle ha vært avsluttet gikk våre tre representanter ut av bygningen med
en avtale i havn. Professor Wangari Maathai er nå en begeistret
GreenPlanet og People First supporter og hun har med stor entusiasme
gått med på alle de seks punktene nevnt over, samt åpnet døren for et par
andre fantastisk spennende muligheter også!
Dessuten, hun skrev en nesten utrolig bra anbefaling for People First
boken. Du kan selv lese denne både på engelsk og norsk her. Du vil også
finne det verdifullt å lese et brev som Jack Lannom skrev til Wangari
Maathai den 15. September 2005 og som ble overbrakt personlig av Jean
Paul Deprins. Se her!
Dette er en avtale med ett fantastisk potensial for GreenPlanet i
fremtiden. Et potensial med muligheter så store at ingen av oss i dag er i
stand til å se hvor viktig dette kan bli for oss alle i fremtiden. Men en ting
er sikkert allerede nå: Allerede i ukene og månedene som kommer vil du
se flere eksempler på hvordan Professor Wangari Maathai, vinneren av
Nobels Fredspris i 2004, gir sin støtte og anbefaling av det totale
GreenPlanet konseptet og sin varme anbefaling av People First.
Kanskje vil Wangari Maathai, GreenPlanet og People First bli et av de
mest betydningsfulle trekantsamarbeider i historien? Hver for oss er vi
unike med et eget selvstendig potensial til å påvirke en hel verden på en
positiv måte. Sammen kan vi bli til ”dynamitt” med krefter og muligheter
til å forandre og forbedre vår felles klode på en måte som verdenshistorien
aldri vil glemme!
Velkommen til samarbeide med GreenPlanet, Professor Wangari
Maathai! Det er både en glede og en stor ære å vite at vi nå skal arbeide
sammen for en bedre verden. I ett unikt konsept hvor vi også skal bidra til
å fjerne fattigdommen gjennom forretningsmessig fortjeneste. Ditt
samarbeide med oss gir ny kraft og betydning til ordene:
”Making Money Doing Good!”
Du kan lese mer om Wangari Maathai her:
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article886823.ece
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article886950.ece
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