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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.
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Oasebos evenement zondag 24 september a.s.

Noteer alvast in uw agenda!
Op deze zondag namiddag en avond organiseren wij een
bijeenkomst. Bij Max Brothers in het hartje van Arnhem. Speciaal
voor participanten en donateurs en nog meer voor die mensen
die Oasebos nog niet kennen. Binnenkort sturen wij u een
complete uitnodiging.

Zingeving, levenskunst en Oasebos
Er zijn veel redenen om Oasebos te steunen. Zingeving is er één
van.
Je zorgt voor moeder aarde door haar te beschermen. Hiermee
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geef je je activiteiten een andere dimensie; jouw inbreng blijft in
het Nat ionaal Park El Salt o altijd herkenbaar. Het combineren
van aandacht voor jezelf, voor de ander én voor de aarde, dat
is volgens mij levenskunst! (Arthur van der Linden)

We zijn er bijna!
Sinds januari zijn er weer 42 nieuwe participanten en donateurs
bijgekomen! Het kaartje hiernaast geeft een goed beeld van de
huidige stand: Nog zo’n 23 participanten voor elk een hectare
en de aankoop van de watervallen is een feit. Eind oktober zal
Arthur van der Linden naar Costa Rica gaan, om deze aankoop
te regelen.
Met name de presentatie bij de relaties van de ING (zie
hieronder) heeft voor een snelle groei gezorgd.
Op de website staan weer een aantal nieuwe deelnemers. Wilt u
hier ook vermeld worden, stuur dan een berichtje
Lees hier hun mot ieven
Dit moet je voelen!

De stand per medio augustus.
Nog 23 participanten erbij en
het gebied van de watervallen
kan gekocht worden en definitief
beschermd.

Dag van de Aarde
Afgelopen april heeft Stichting Oasebos meegedaan aan het
festival Dag van de Aarde (www.dagvandeaarde.nl).
Op het terrein van de dierentuin Ouwenhand was een dorp
gebouwd met verschillende themawijken zoals de natuurwijk,
voedselwijk, wijk van inheemse volkeren en de dierenwijk.
Iedere stichting had zijn eigen huis gebouwd. Zo’n 20
organisaties deden mee. Zowel grote bekende als Greenpeace,
het Wereldnatuurfonds en minder bekende zoals stichting
Olifant.
Oasebos presenteerde zich in een uitkijktoren. Participant en
Judit h Evenaar was al vrijwilliger John Westdijk had dit geweldige bouwwerk
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Judit h Evenaar was al
participant sinds 2005
en heeft de boeken van
de Stichting
gecontroleerd,
waarvoor dank!

Onderstaande een
aantal foto's van
Edward Troost, die in
maart El Salt o
bezocht.

ontworpen. John werkt bij Natuurmonumenten en met afvalhout
dat afkomstig was van een eendenkooi heeft hij de palen op
maat gezaagd zodat de toren als bouwpakket in elkaar kon
worden gezet.
De eerste dag hebben Arthur, Ronald en John de toren
opgebouwd. Op de andere dagen hebben Frans, Martijn, Koen,
Marlies, Geert, Josje en Hylke meegeholpen. Zij hebben allerlei
informatie gegeven aan bezoekers van het festival over
Stichting Oasebos.

Opbouw van de Oasebos
uitkijktoren

Door het slechte en koude weer viel de opkomst wat tegen.
Maar door dit festival hebben we meer naamsbekendheid
gekregen en zijn er goede contacten opgedaan met andere
stichtingen
Vrijwilligers bedankt voor jullie inzet!
Ronald van Lanen
Jaarverslag
Het financieel verslag over de eerste twee jaar van Oasebos is
opgemaakt en gecontroleerd door de kascommissie. Het
bestuur dankt speciaal de participanten Judith Evenaar en
Edward Troost, die de administratie gecontroleerd hebben.
Participanten hebben allen het jaarverslag ontvangen en u kunt
als geï nteresseerde het gehele rapport lezen op de site of
downloaden:
jaarverslag

Ontvangst bij Carlos
voor vertrek.
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Presentatie bij relaties van de ING
De ING bank, afdeling Enschede heeft onder aanvoering van Ary
Dirkzwager een avond georganiseerd voor een aantal van haar
klanten. Op een prachtig kasteel in Denekamp kregen wij de
kans om ons verhaal te vertellen aan ca. 20 mensen. Het
verhaal sloeg goed aan en vrijwel iedereen die aanwezig was
heeft inmiddels getekend voor tenminste een hectare Oasebos.

Zwemmen in de
waterval kan zeer
verfrissend zijn na de
tocht te paard.

Bedankt directie Enschede!

De avond was perfect georganiseerd, complimenten! We
hebben ING gevraagd te bekijken of we deze samenwerking
kunnen herhalen.
Slechts klein deel van de tropische bossen wordt duurzaam
beheerd!
De ITTO (International Tropical Timber Organization) heeft
onlangs gepubliceerd over de staat van de tropische bossen in
de wereld. Ook de ITTO benadrukt in haar verslag nogmaals het
belang van de vorming van reservaten. Nog steeds, zo blijkt,
wordt slechts een klein deel van de tropische bossen duurzaam
beheerd. Het rapport kunt u hier vinden:
SFM T ropics 2005
Daarom vraag ik u in actie te komen! De enorme biodiversiteit
van de oudste ecosystemen op aarde mag niet verdwijnen.
Nodig mensen die u kent uit om met ons mee te doen, werk zelf
mee aan de groei van ons volgende reservaat! (Arthur van der
Linden)

Deze enorme waterval
blijft facineren
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