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Dag van de aarde
Bezoek Cost a Rica
Oasebos is een
stichting ten algemene
nutte. Schenkingen,
erfstellingen en legaten
vallen daardoor in een
gunstig belastingtarief.
Nadere informatie kunt
u opvragen bij ons of
uw notaris.

Nieuw record
Jaarverslag
Uit daging 2006
Dia present at ie
Dag van de Aarde
Tijdens het weekend van 21-23 april wordt in het Ouwehands
Dierenpark t e Rhenen het festival “Dag van de Aarde”
georganiseerd. Een jaarlijks evenement dat wereldwijd
activiteiten kent en de mensen positief wil betrekken bij een
duurzame ontwikkeling. Zie verder de website:
www.dagvandeaarde.nl
Oasebos presenteert zich hier ook. Dus een mooie gelegenheid
om elkaar te ontmoeten. Het is bij uitstek een evenement om
met kinderen of kleinkinderen naar toe te gaan. Ouwehands
Dierenpark heeft een speciale toegangsprijs. Kaartjes kunt u
online bestellen via:

PDFmyURL.com

Bezoek aan Costa Rica
Gedurende de maand december is uw redacteur (Hylke
Sierksma) naar Costa Rica geweest en heeft uiteraard het
Oasebos “El Salto” voor het eerst bezocht. Het was leuk om de
mensen, het bos en de dieren in Hojancha nu in werkelijkheid te
zien. Als webmaster was ik al zo gewend aan de zaken van El
Salto, dat het voor mij een echte herkenning was. Uiteraard is
een inspectie te paard een speciale belevenis. En de waterval is
een ervaring apart. Ons doel voor dit jaar dus!
Edward Troost (participant) heeft maart j.l. El Salto bezocht. Hij
heeft beloofd een aantal foto’s op te sturen.
Voor de initiële oproep voor een georganiseerde inspectiereis
waren slechts twee echtparen beschikbaar, dus dat gaat
voorlopig even in de “la”. Maar we komen er graag op terug.

De waterval blijft
facineren. Bijna 200
meter hoog

Daar sta je dan voor het huis
van Carlos. Vanaf hier ga je te
paard naar El Salt o

Nieuw record
De St icht ing Oasebos sloot in december zijn tweede jaar af.
En zeer succesvol! De eerste 18 Ha's van El Salto werden al
vroeg in het jaar geheel "verkocht". In totaal sloten zich 28
participanten aan bij ons initiatief. Daarnaast ontvingen wij
bijdragen van 14 donateurs.
In december j.l. konden wij de volgende participanten noteren:
Windroos Beheer BV, Nel en Ben Roelofs, Cobi en John Westdijk,
de heer Veltmeijer en Ari Dirkzwager.
Allen dank voor het geschonken vertrouwen. We hebben ook
weer een aantal vermeld op de site. Lees hier hun mot ieven
Edward T roost
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Wilt u ook vermeld worden stuur dan even een tekstje en foto.

Op sommige plaatsen is
het spel van het water
een werkelijke
schoonheid.

Edward T roost

Financieel Jaarverslag – kascommissie
Onlangs hebben wij afspraken kunnen maken met Judith Evenaar
en Edward Troost, beiden participanten, om als kascommissie
onze boekhouding te controleren. Na deze controle zullen wij de
jaarcijfers van 2004 en 2005 in een Jaarverslag aan de
participanten toesturen en op de website publiceren.
Uitdaging 2006 – Nog 44 Ha's te koop!
Het gebied van de watervallen bedraagt 68 Ha’s. Wij hebben
met de familie van Carlos Gonzalez Vega (de boswachter) in
december De eerste onderhandelingen gevoerd om dit gebied
dit jaar te gaan aankopen. Dat is een behoorlijke uitdaging. De
eerste 24 hectares zijn op dit moment door participanten
gefinancierd. Er resten dus nog 44 hectares. Wij hebben ons dit
jaar als doel gesteld om dit gebied volledig in eigendom te
verkrijgen. En dat gaan we waarmaken ook! Met wat
voorfinanciering uit privé middelen kunnen we dat realiseren. Het
zou echter nog mooier zijn om direct met nieuwe participanten
samen dit belangrijke stuk natuur aan te kopen.
Oproep: U kent vast wel familie, relaties of andere bekenden in
uw omgeving, die zouden kunnen helpen. Maak ze dan attent op
ons initiatief. Bijvoorbeeld via de website: www.oasebos.nl
dan helpt u ons enorm. Bedankt alvast!

Carlos Gonzalez
Vega, de beheerder,
gaat voor bij de
excursie te paard

Dia presentatie
Binnenkort komt een diapresentatie beschikbaar van El Salt o
en de omgeving. De participanten zullen wij deze op een CD
toezenden. Wilt u deze als geï nteresseerde ook ontvangen, vul
dan even uw gegevens in op het cont act formulier en
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dan even uw gegevens in op het cont act formulier en
vermeldt: “ik wil graag een diapresentatie ontvangen”.

De stand per maart
2006 zichtbaar
gemaakt
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