Nieuwsbrief oktober 2013
Aankoop El Cerrito
De aankoopprocedure van El Cerrito
is eindelijk rond! Er waren discussie
omtrent de exacte begrenzing
waarbij de eigenaar van een
aanliggend perceel erop stond dat de
exacte grens 6ha in zijn voordeel
opleverde. Dit geschil is uiteindelijk
in de rechtszaal opgelost waarbij de
eigenaar van El Cerrito de 6ha aan
de buurman heeft geschonken. De
grenzen liggen nu dus vast en het
aankoopproces hiermee beland bij
betaling van het stuk oerwoud. En
daarmee is El Cerrito definitief van
Oasebos en zijn participanten!

Jaarverslag
Het jaarverslag 2012 zit bijna in
elkaar. Het heeft wat langer geduurd
dan gewenst door de perikelen in het
bestuur, maar nu is het dan bijna
zover. Het is binnenkort op de
website te vinden.

Ons nieuwe bestuurslid Emmy
stelt zich voor:
De natuur en vooral de dieren in die
natuur hebben altijd al mijn warme
belangstelling gehad. Vooral het
vernuft waarmee een ecosysteem in
elkaar zit en de flora en fauna hierin
elkaar aanvullen en in stand houden
fascineert mij. Tijdens mijn reizen
naar de diverse landen in Afrika,
Zuid - en Midden Amerika en Azië is
die tic steeds groter geworden en
groeide de behoefte om actief mee te
helpen dit moois te beschermen.
Daarom heb ik met volle overtuiging
de keuze gemaakt om de Stichting
Oasebos te ondersteunen. Zodat de
kinderen van vandaag zich ook nog
in de toekomst kunnen verwonderen
en genieten van een stukje
ongerepte natuur.

Hulde aan Hylke
Behalve Arjan Vriend is ook Hylke
Sierksma uit het bestuur van
Oasebos getreden. Hij zet zich nu als
donateur met eenzelfde enorme
dosis energie in voor de stichting. Hij
is en blijft een bron van onschatbare
waarde wanneer het gaat om kennis
over gang van zaken in Costa Rica en
het aandragen van interessante
berichten uit de aangekochte en
beschermde gebieden. Bovendien
houdt hij op allerlei organisatorische
fronten een oogje in het zeil. Hylke,
dank voor je grote bijdrage aan het
bestuur van Oasebos, en we hopen
dat je nog lang als ambassadeur bij
ons blijft!
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Enthousiaste nieuwe voorzitter
gezocht
Onze voorzitter Arjan Vriend is
afgetreden. Na een periode van
herstel na een ongeluk blijkt de
voorzittersrol bij Oasebos helaas te
veel. Dit betekent dat wij op zoek
zijn naar een nieuwe voorzitter voor
de stichting. Deze persoon zal een
flinke dosis enthousiasme en
inspiratie moeten meebrengen,
affiniteit hebben met
natuurbescherming en
burgerbetrokkenheid, organisatorisch
en communicatief sterk, en
gemiddeld 4-8 uur per week willen
besteden aan zich inzetten voor de
stichting. Op dit moment zijn we in
gesprek met een kandidaat. Zodra er
ontwikkelingen zijn wordt dit
uiteraard gecommuniceerd.
Transparantprijs
Stichting Oasebos heeft zich
afgelopen jaar door een
onafhankelijke jury laten toetsen op
transparantie als non-profit
organisatie. Het rapport was niet op
alle fronten even positief en biedt
goede handvatten voor ons om in de
toekomst ons jaarverslag, beleid en
relevantie/impact te kunnen
verbeteren. Het gaat dan met name
om tijdigheid en
internetbeschikbaarheid, doelstelling,
beleid en strategie en de
communicatie met belanghebbenden.
Op de eerste twee punten hebben we
al een hele slag geslagen met een
nieuwe website die dit najaar online
gaat, en met herformuleringen van
onze doelstellingen en beleid die op
de website te vinden zullen zijn. De
communicatie met belanghebbenden
heeft grotere prioriteit gekregen, en
dit zal komend jaar goed merkbaar
worden!

Bestuursbrainstorm!
Op 2 juni hebben we een
bestuursdag gehouden. Deze dag
werd niet ingevuld als een gezellig
uitje, maar als een serieuze
brainstorm dag waarbij doelgericht
naar resultaten is toegewerkt. Met
een lijst aan onderwerpen variërend
van ‘communicatie’ tot ‘welke
producten naast bos kunnen we nog
meer aanbieden?’ zijn we aan de slag
gegaan. Het was een zeer
inspirerende dag waarin we samen
degelijke plannen voor de rest van
het jaar hebben gesmeed om
Oasebos beter op de kaart te zetten.
Onze donateurs en participanten zijn
echter onmisbaar in dezen; graag
horen we jullie ideeën met
betrekking tot mogelijke strategieën,
communicatie en onze werkwijze.
Stuur dergelijke bijdragen s.v.p. naar
info@oasebos.nl. Wij zijn er zeer blij
mee!

Bestuur vlnr: Marina Karsten, Imke
Nabben, Emanuel da Costa en Emmy
Herwijnen
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Costa Rica
In 2012 ging familie Smit op reis naar
Costa Rica en heeft daar o.a. het
Maquenque gebied bezocht. Ze hebben
een zeer uitgebreid en erg leuk
dagboek gemaakt van hun reis, wat in
zijn geheel te lezen is op de website.
Een impressie:

te gaan op een birdwalk om 6 uur (hier zit
60% van de totale variëteit van Costa Rica
). Dan ontbijt en dan om 9 uur zo met de
boot richting de delta van de Rio San Carlos
en de Rio San Juan op grens van Nicaragua.
Dan lunch en dan een paar uur wandelen.
Dan een nightwalk net voor het avondeten
om 18.00. Een druk programma, maar we
zijn enthousiast - op eentje na. Die wilde
toch liever een rustdag - enfin we zijn nu
hier...

29 juli 2012
Vandaag wordt de langste dag reizen en
misschien wel de meest uitdagende.
30 juli 2012
Immers na het ontbijt gaan we met de
De hele nacht heeft het geplensd. Jannick
watertaxi terug van Tortuguero naar de
loopt net de brug over om met Pablo (de
opstapplaats van de bus. Bij het eindpunt
lokale natuurgids) de birdwalk weer te
krijgen we lunch en de huurauto. Dus dat
doen. Er zijn gisteren nog 7 gasten
wordt zelf rijden! Papa kijkt hier toch wel
gekomen. Die hadden geen interesse. En
wat tegenop. We zullen om toerbeurten
verder hebben we hier alleen gezeten met
rijden en hopen voor het donker in Boca
ons gezin! Met Pablo hebben we veel lol
Tapada aan te komen. Waar we met een
gehad. Hij is een echte kenner. Met name
watertaxi zullen oversteken naar de
vogels (als ik aangeef dat we de white
ecolodge. We zijn erg benieuwd want dit is
whiskered puffbird hebben gezien, zegt hij
op aanraden van Stichting Oasebos. De
direct white necked puffbird - en bij het
ecolodge ligt middenin het Maquenque
zien van de foto werd dat bevestigd). En
gebied alwaar we samen 2,5 ha grond
bovenal; hij kan geweldig goed overweg
'bezitten' om de natuur te beschermen via
met de kids.
Stichting Oasebos. De kinderen hebben
De ecolodge is een park op zichzelf. Het ligt
ieder een halve ha. en wij een. Via tante
rondom waterplassen in het tropisch
Rosl zijn we hier in beland. Mama's vader
natwoud (niet te verwarren met tropisch
en moeder hebben de kinderen ieder een
regenwoud). De vochtigheidsgraad is hoog.
ha geschonken. Dus een bezoek aan Costa
Rondom het main gedeelte lopen we met
Rica staat sindsdien op het verlanglijstje
twee andere toeristen (die vertrekken
van mama.
vandaag) en Pablo met laarzen door het
We worden hartelijk ontvangen. Er zijn niet
natte gras. In de minder dan twee uur tijd
veel gasten. We vertellen dat we via
spotten we meer dan 40 vogelsoorten!
Stichting Oasebos hier zijn aanbeland. En
Pablo heeft ons een vogellijst gegeven in de
wat we steunen (de aankoop van lokaal
avond. Deze dag zien we weer bijna 55
natwoud ter bescherming van de natuur).
vogelsoorten. Zou een paradijs zijn geweest
De eigenaar runt dit en nog wat zaken in de
voor tante Rosl en ome Eduard. Één
buurt samen met zijn ouders en broers en
vogeltje is heel bijzonder. Pablo heeft deze
zus. Ecolodge betekent geïntegreerd in de
maar 3 keer in zijn leven gezien. De naam
natuur en gericht op natuurbescherming
zou ik zo niet meer weten. Voor mama is
hier met behoud van wat kleinschaliger
het bijzonder dat we de groene ara zien
economie bv in de vorm van beperkte
overvliegen. Deze is zeldzaam en er zijn
landbouw. De lokale bevolking wordt
nog maar ca 40 koppels over. In totaal zo'n
zoveel mogelijk betrokken bij de
250 vogels. Dat en de boom waar de ara
natuurbescherming (bv het tellen van
van afhankelijk is, de amandelboom,
sommige vogelsoorten) en het belang
beschermen we hier via Stichting Oasebos.
daarvan. We gaan direct aan tafel en
En natuurlijk de tapirs en de Jaguar (zeer
krijgen een lekkere schotel geserveerd. De
zeldzaam om te zien, onze gids heeft deze
gids komt en we nemen de verschillende
nog maar 3 keer gezien). We kijken onze
opties door. We besluiten om met hem mee
ogen uit hoe de kolibrie de nectar uit de
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bloemen haalt. Rond negenen vertrekken
gemeenschap te steunen wordt ons
we met Jason als kapitein en Pablo en wij
gevraagd wat te drinken te bestellen en de
met zijn vijfjes. Een lekker gevoel. De rivier
fooi te laten zitten in de plaatselijke bar.
staat hoog en er staat een sterke stroming.
Dat doen we graag. We bestellen een
Er komt een zaagvormig vis in voort die wel
limonbiertje en krijgen dat geserveerd met
8 meter lang kan worden, haaien komen
een servetje in de opening. Dat is om het
hier uit de oceaan - 60 km - landinwaarts
mondstuk schoon te maken. Er kunnen
hun eieren leggen, er zitten krokodillen en
vleermuizen of ratten aan gesnuffeld
kaaimannen. Kortom not the place to be...
hebben in de krat... mama besluit voor elk
Een middelgrote krokodil ligt stil op de
kind in het dorp een snoepje te kopen.
kant. We zien spidermonkey's en nog meer
Komisch gezicht. 130 snoepjes tellen. De
vogelsoorten. Prachtige papegaaien (rode
telmachine moest er aan te pas komen om
Macaw) en toucans. Het water is viesbruin
terug te rekenen wat het kost. 6 snoepjes
gekleurd. Onderweg wisselt het landschap
voor 100 colonnes (20 eurocent). We
zich af. Natwoud en veeteelt. We arriveren
rekenen af in USD - vinden ze helemaal
aan de grens. Met de boot varen we
geweldig - en onze kinderen beginnen met
achterwaarts net de grens over. In deze
uitdelen en geven het restant aan de leraar
streek komen nog al eens conflictjes voor.
Engels van de school voor de andere
Costa Rica heeft geen leger en de politie
kinderen.
bezet daar een grenspost en is alert. We
Het wordt haasten om de laarzen weer aan
meren af bij Boca San Carlos. En moeten
te doen en een trail door het bos te gaan
onze paspoorten laten zien bij de
lopen met Pablo. Je mag hier alleen
grenswacht. Het dorpje is verspreid over de
rondlopen, maar is zeker niet aan te
twee kades. 75% is jeugd. Er gaan in totaal
bevelen (geldt overigens voor heel Costa
130 kinderen hier naar school. Het is
Rica. Alles kan zo giftig zijn...) Zeker niet
straatarm. Er bestaat geen lokale
als we aan het einde van het trail - geheel
economie. Mensen (buiten de leraren en
naar genoegen van Jannick - een giftige
politie - die zien er wel doorvoed uit)
zwarte slang tegenkomen. De gids heeft het
hebben geen salaris. Ze moeten jagen om
er ook niet op. De slang heet hog nosed
te kunnen overleven. Jannick heeft de
pitviper. Direct als we gaan lopen wijst
grootste moeite met het feit dat zij de
Pablo op een spoor in de modder. De
dieren, waaronder tapirs, doodmaken en
voetafdruk van een voor en achterpoot van
opeten. Pablo geeft aan dat ze geen andere
een wasbeertje. Niet ouder dan een dag.
keus hebben. Hoewel ze ook niet hulp van
Verderop wijst hij op een boom die vol zit
de overheid willen aannemen.
van de sporen van katachtigen. Hun
Er is stroom, geen wegen (geen auto's) klauwen hebben op de boomschors
wel aan de andere kant van de kade- en
gekrast. Ze klimmen in de bomen voor
wifi! Hoewel de mensen geen mobiele
goed uitzicht. En rond vieren in de ochtend
telefoons of computers hebben... De
klimmen ze omhoog om voor het
kinderen hebben meteen verbinding. De
ochtendgloren een aap te vangen.
honden zijn broodmager. Rosemarie heeft
We zien kikkers - allen giftig - insecten wat stiften bij zich en daar waar een paar
een kevertje dat kan plassen met een
kleine kinderen met een knikker aan te
temperatuur van 105 graden en de huid
spelen zijn, laat Rosemarie de kinderen
van iemand verbranden! We zien de
ieder een kleur uitzoeken (we hebben eerst
wandelende palmboom en de maquenque.
gevraagd aan Pablo of dit gebaar goed
Deze lijken veel op elkaar. Beiden staan
ontvangen zou worden - en dat was zo). Ze
hoog op de wortels. Zijn kunnen de stam
zijn zeer vereerd en willen op de foto. De
bewegen naar de zonstand en lijken zich
kinderen gaan in kobaltblauwe uniformpjes
voort te bewegen door alsmaar groeiende
naar school. Als de school uit is ontstaat er
wortels uit de stam naar beneden. Maar de
een lange wachtrij bij een soort houten
Maquenque is bijzonder smakelijk. Lokaal
overkappinkje. Ieder gaat daar de tanden
noemt men dit de boterboom en is
poetsen. Om de lokale economie en de
inmiddels bedreigd.
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