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Geef een st ukje oerwoud cadeau
Lezing bij Vereniging T ropische Bossen
Nieuwe deelnemers
Bezoek aan Cost a Rica
Inspect ie Reis
Sint en kerst
De feestdagen komen eraan! Laat mij u op een idee brengen:
doe een cert ificaat van Oasebos cadeau voor Sinterklaas
of Kerstmis. Voor 25 euro beschermt u al 250 vierkante meter
oerwoud permanent. Onze nieuwe certificaten zijn prachtig
vormgegeven, worden op naam gesteld en zijn een zinvol
cadeau. Bescherm een stuk prachtige natuur! Bestel ze nu om
ze tijdig in huis te krijgen! U kunt veilig en snel via het internet
doneren. Lees hier verder
Denk ook even aan het feit dat een donatie of schenking aan
de St icht ing Oasebos aftrekbaar is voor de belasting. Als u
de drempel van 1% van uw verzamelinkomen overschrijdt zal u
bij uw aangifte weer een deel terug ontvangen, afhankelijk van
uw inkomen.

Waterval in het droge
seizoen

Uiteraard kunt u ook een participatie cadeau doen (vanaf 475
Euro). Dan heeft een werkelijk aandeel in het bos dat Oasebos
beschermt in Costa Rica! Een aandeel dat ook zijn waarde
behoudt.
Lees hier verder

Het nieuwe cert ificaat
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Waterval in het
regenseizoen

Lezing Vereniging Tropische Bossen
Op 27 oktober heeft Geert van Oorschot , secretaris van
Oasebos, een lezing gegeven over onze unieke werkwijze. De
uitnodiging kwam van de Vereniging van T ropische
Bossen. Er werd van gedachten gewisseld over grondaankoop
als middel om natuur te beschermen.

El Salt o op Google Eart h
Via het programma Google Earth
kun je nu precies zien waar El
Salto ligt. Lees hier verder

Het concept bescherming door aankoop is op zich niet nieuw.
Zo werkt Natuurmonumenten al honder jaar. Het unieke van
Oasebos is de participatie vorm naast donaties. Hiermee zijn
deelnemers direct en actief betrokken bij de bescherming van
natuur. Dit maakt de verwachtingen hooggespannen.
Op deze avond kwam ook naar voren het nut en de essentie
van een nauwe samenwerking met de locale bevolking en
overheden, zoals Oasebos dit namelijk heeft met Carlos (de
aangestelde beheerder van El Salto) en MINEA (ministerie van
natuur). De korte lijnen en betrokkenheid staan voor een
duurzaam beheer.
Kortom op deze avond zijn veel ideeen uitgewisseld tussen
geinterresseerden en andere partijen die zich met
grondaankoop voor dit doel bezig houden. Dit is goed voor de
samenwerking met anderen en Oasebos zal hiermee doorgaan,
bijvoorbeeld met het Int ernat ional T ree Fund.
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Inspectie is best
moeilijk

Nieuwe deelnemers
De laatste maanden zijn we weer diverse nieuwe participanten
toegetreden tot Oasebos. De Familie Jeurissen, Boris
Drogendijk, Marieke en Job Doorenbos, de Familie Koenders,
Wiel van der Linden en Kees en Annemarie van Oorschot. We
beginnen al aardig op weg te gaan voor het volgende stuk van
El Salt o. Allen dank voor het geschonken vertrouwen. We
hebben ook weer een aantal vermeld op de site. Lees hier
hun mot ieven

Inspecties gaan te
paard

Carmen Jansen aan het
woord
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Hylke Sierksma (webmaster en penningmeester)
gaat weer naar zijn geliefde Costa Rica. Natuurlijk om met zijn
vrienden en relaties het jaar af te sluiten. Maar ook om met de
eigenaren van El Salt o te gaan onderhandelen over de
aankoop van het volgende stuk. En natuurlijk voor een inspectie
van het bos dat we al hebben. Hij zal snel in het nieuwe jaar
hierover berichten.

Inspectie reis
Wij hebben het idee dat er wellicht bij u behoefte bestaat om
eens een inspectiereis naar Cost a Rica te maken en El Salt o
te verkennen. Wij willen dit dan organiseren. Hylke, die talloze
reizen door Costa Rica heeft begeleid, zou dan een reisje
kunnen samenstellen van zo’n 14 dagen. Hierbij gaan we
grondig kennis maken met een aantal aspecten van dit
prachtige land en bezoeken we natuurlijk ook El Salt o. We
denken dan aan november 2006, einde van het regenseizoen.
Dus alles is nog groen. Wilt u ons een kort berichtje zenden als
u hieraan zou willen deelnemen. Dan laten wij u in begin 2006
weten hoe het programma eruit gaat zien.
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