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Reisverslag El Salto
Ronald van Lanen, bestuurslid van Stichting Oasebos,
bezocht enkele maanden geleden Cost a Rica. Hij heeft tijdens
zijn reis ook El Salt o bezocht en kennis gemaakt met de
mensen waarmee we samenwerken in Costa Rica. Hij heeft
gecontroleerd hoe het eerste perceel van Oasebos beheerd
wordt en is daar enthousiast over.
Grappig is dat hij tijdens zijn reis nog in Nat ionaal Park Curu
is geweest. Liefst 13 jaar geleden was ik daar voor het eerst.
Ik had 's nachts nog nooit zoveel sterren gezien als daar en ik

Ronald en Carlos op weg naar
El Salt o
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Ik had 's nachts nog nooit zoveel sterren gezien als daar en ik
beloofde plechtig er terug te komen. Dat heb ik gedaan en
inmiddels volgen we met Oasebos het voorbeeld van onder
andere Curu: Particulieren uit het buitenland kopen gronden
aan en zorgen dat het natuur kan blijven. Curu is nog steeds in
eigendom van particulieren en toch wordt het beheerd als
Nationaal Park, betaald door de regering van Cost a Rica. Dat
kunnen wij ook! Kijk daar word ik dan weer enthousiast van!
Arthur van der Linden, voorzitter
Lees hier verder

Ronald en Carlos op
inspectie

Carlos trots in zijn Oasebos
shirt
Nieuwe uitdaging
Na het bezoek van Ronald en opmeting van het volgende
gebied dat wij zouden willen aankopen voor bescherming bleek
dat wij onze doelstelling aardig moesten bijstellen. De
oorspronkelijke 25 Ha’s bleken uit te komen op 65 Ha’s dus
gaan we een nieuwe uitdaging aan. Nu zoeken we de
deelnemers om deze 65 Ha's, het hart van het reservaat, aan
te kopen. Dit is van groot belang omdat de waarde van het
gebied staat of valt met de watervallen en hun directe
omgeving.
Nieuwe deelnemers
Maandelijks melden zich nieuwe deelnemers. Via de bestaande
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deelnemers, die het verhaal van Oasebos enthousiast door
“verkopen”, via de Website, maar ook omdat er regelmatig
stukjes over de activiteiten van Oasebos verschijnen in de
gedrukte pers. Lees hier hun mot ieven

Bestuursuitbreiding
Begin september j.l. is het bestuur van Oasebos uitgebreid
met Hylke Sierksma. Hij werkt al sinds januari aan de website
en gaat nu ook de penningmeester taken van Ronald
overnemen, zodat deze zich weer met nieuwe taken kan bezig
houden. Lees hier verder

Een van de watervallen,
die we nu gaan
aankopen

Adreswijziging
De St icht ing Oasebos is gevestigd bij de voorzitter Arthur
van der Linden. Hij heeft een nieuwe woning gevonden in
Bennekom, dus wijzigt het adres en telefoonnummer van
Oasebos.
Kettingbrief actie
Eind april startten wij met een kettingbrief actie om mensen op
de OASEBOS website attent te maken. Velen van onze relaties
en daarna weer hun relaties hebben gevolg gegeven aan ons
verzoek de brief door te sturen. Wij beloofden elke 50e
“doorstuurder” een OASEBOS T-shirt. Wel we kunnen er drie
uitreiken. De winnaars zijn: Sabine de Cock, Marlin Reijn en
Michiel Ockeloen. Gaat u svp door met deze actie.

Stuur de
e-mail door!
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