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Stichting Oasebos slaat vleugels uit
De stichting Oasebos, die zich inzet voor het behoud van een zeldzaam
natuurgebied in Costa Rica, is nu ook breder bekend in de gemeente
Tubbergen. Initiator van de stichting Arthur van der Linden bezocht
onlangs de schaatsfamilie Brusche in Harbrinkhoek.
HARBRINKHOEK
Cor Brusche en zijn echtgenote Miny, woonachtig in het kerkdorp, werden in
Denekamp uitgenodigd voor een presentatie van de stichting Oasebos. Dat
gebeurde op het landgoed Singraven. Beiden raakten hiervan zo onder de indruk,
dat ze besloten ‘vijf jaar lang een bedrag te schenken aan de stichting Oasebos ’.
Brusche en zijn vrouw, die inmiddels vanwege de schaatsprestaties van twee van
hun drie zonen behoorlijk wat van de wereld hebben gezien, zijn inmiddels zelf in
Costa Rica geweest. Zij constateerden dat de inspanningen van de stichting
Oasebos alleszins de moeite waard zijn. ‘Het is een prachtig land met ongekende
schoonheid en je moet er niet aan denken dat projectontwikkelaars hier zomaar
hun gang zouden mogen gaan ’, aldus Brusche die hoopt dat de inspanningen van
Arthur van der Linden leiden tot grote financiële injecties om dit stukje paradijs op
aarde te behouden.
Arthur van der Linden was onlangs in Harbrinkhoek om met de familie Brusche
over de voortgang van het project te praten.
Arthur werd 34 jaar geleden geboren in het Limburgse Sevenum. Op 10 -jarige
leeftijd verraste hij zijn ouders door stiekem bomen te kweken in de tuin rondom
de boerderij waar het gezin woonde. Na de middelbare school begon hij in Velp
met een studie bos - en natuurbeheer, waarna hij in Wageningen communicatie
studeerde met als specialisatie bewustzijnsbevordering gericht op bomen. Nadat hij
zijn studie had afgerond, ging hij in het Midden -Amerikaanse land Costa Rica als
bedrijfsleider op een groot bosbouwbedrijf aan de slag. Het bosgebied waar hij
werkzaam was, besloeg een oppervlakte zo groot als de provincie Overijssel.
Ondanks het feit dat al het hout uit dit bos werd voorzien van het FSC- keurmerk,
merkte Van der Linden dat de eigenaar van het bedrijf meer oog had voor de
opbrengsten van het bos dan voor het natuurbehoud van Costa Rica.
De erosie begon inmiddels al duidelijk merkbaar te worden. De Nederlander richtte
daarom twee jaar geleden samen met het lokale ministerie van Natuurbeheer
(MINAE) de stichting Oasebos op met als doel de bedreigde natuur in Latijns
Amerika te beschermen.
Omdat één van de mooiste watervallen van het land, gelegen op het schiereiland
Nicoya, risico liep te worden aangekocht door projectontwikkelaars, besloot hij als
eerste project dit gebied uit te kiezen.
Met geleend geld en met hulp van het lokale ministerie voor Natuurbeheer kocht
Oasebos dit natuurgebied aan. Het gebied is opvallend: er komen veel zeldzame
dieren voor waaronder kolibries, pijlgifkikkers, otters en zelfs de zeer zeldzame
jaguar.
Het gebied, zo liet Van der Linden weten, is inmiddels verdeeld in 19 participaties.
De 19 participanten of deelnemers beschermen nu samen het terrein van 19
hectare. Het ligt in de bedoeling eind 2006 het centrale deel, de watervallen, aan
te kopen. Dat gebied is 68 hectare groot, voor 24 hectare zijn al participanten
gevonden. Voor de overige 44 hectare zoekt Van der Linden nog belangstellenden.
Eén hectare kost 950 euro. Overige informatie bij de stichting Oasebos:
http://www.oasebos.nl.

Holten
Winterswijk

n
n
n

