
 

In Memoriam – de heer Mans Vroom 
 
Op zondag 21 maart 2021 is op 77 jarige leeftijd onze gewaardeerde collega Mans Vroom 
overleden.  
 
Mans was een zeer bevlogen persoon die in zijn lange carrière wereldwijd voor veel verschillende 
hout- en bosbouwbedrijven in de tropen heeft gewerkt. Met enorm veel passie, humor en altijd een 
positieve spirit kennen we Mans als een bijzonder mens met een groot hart voor duurzaam 
bosbeheer.  
 
Zijn zeer rijke carrière is uniek te noemen: ruim 45 jaar werkzaam in de tropische bosbouw als 
pionier en in diverse managementfuncties in met name West en Centraal-Afrika en Zuid-Amerika.  
 
In 1964 begon Mans, na een opleiding aan de Nederlandse Houtacademie, in Suriname en Frans 
Guyana in de concessies van Bruynzeel. Kort voordat hij een bosexploitatie in het toenmalige 
Zaïre zou gaan leiden, leerde hij zijn vrouw Christien kennen. Stoer als ze was ging Christien mee 
naar Afrika en begon hun gezamenlijke avontuur. In de Congo (ruim 2.000 km stroomopwaarts in 
het binnenland) moesten ze zichzelf zien te bedruipen met groenten uit eigen tuin en vlees uit het 
bos. Samen hebben ze vele jaren in Afrika doorgebracht, o.a.  in Kameroen, Ivoorkust, Liberia, 
Gabon en Ghana waar Mans verantwoordelijk was voor de bosexploitaties, zagerijen en 
houthandel voor diverse ondernemingen.  
 
Eind jaren negentig werkte Mans voor Wijma in Ghana, maar nadat dit vanwege zijn gezondheid 
niet meer mogelijk was, trad hij in 2000 in dienst bij Form International om zijn rijke ervaring in 
duurzaam bosbeheer toe te passen als bosbouwkundig adviseur. Mans stond aan de wieg van de 
Reduced Impact Logging training waar Form in de concessies van Wijma in Kameroen mee was 
begonnen. Met IPC de Groene Ruimte was er al werk verzet voor de trainingen op het gebied van 
de motorzaag in de tropen. Samen met diverse opleidingsinstructeurs heeft Mans deze 
trainingsmodules verder ontwikkeld en uitgebreid met tal van nieuwe onderwerpen zoals 
werkplanning, inventarisatie, wegenbouw, uitsleep etc. We kunnen wel zeggen dat deze trainingen 
er aan hebben bijgedragen dat goed bosbeheer in de praktijk vorm kreeg. Tijdens zijn jaren bij 
Form International werkte Mans tevens als project directeur voor the Tropical Forest Foundation 
(TFF) in Gabon.  
 
Verder was hij mede-oprichter van Form Ghana Ltd, een bosplantagebedrijf dat inmiddels is 
uitgegroeid tot een bedrijf van ca. 1.000 medewerkers. Als een van de laatste activiteiten, kort voor 
zijn pensioen bij Form International in 2014, heeft Mans een belangrijke rol gespeeld bij de opstart 
van het plantagebedrijf SFI Tanzania Ltd in 2013.  
 
Iedereen in de sector kende Mans en velen zijn geïnspireerd door zijn praktische adviezen. 
 
Het was heerlijk om met Mans op reis te zijn en met hem in dialoog te gaan over de praktische 
oplossingen voor duurzaam bosbeheer of om samen een wildpark te bezoeken. Vooral met het 
Nationaal Park Molé in Ghana was hij diep verbonden.  
 
We zullen Mans herinneren als een avonturier die dol was op de Afrikaanse natuur en cultuur en 
als een bijzonder bevlogen pionier die overal kansen zag en niet bang was risico’s te nemen. Wij 
willen hem enorm bedanken voor zijn grote passie voor en betrokkenheid bij duurzaam bosbeheer 
en als zeer gewaardeerde, sympathieke collega en vriend bij Form International. Mans was een 
bijzondere persoonlijkheid binnen ons team en we zullen hem enorm missen. 
 
We wensen zijn vrouw Christien, zijn familie en vrienden veel sterkte met het verwerken van dit 
verlies. 
 
Collega’s Form International 
Hattem, maart 2021 


