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De koop van het volgende bos is bijna rond
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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Jaarverslag 2006
In december gaan we de koop afronden voor het volgende
Oasebos
De ruimtelijke ontwikkelingen en de daarmee samengaande
bedreigingen voor de natuur in Costa Rica staan niet stil.
Oasebos ook niet. Naast het reservaat in El Salto zijn we al
enige tijd bezig met de mogelijke bescherming van andere
gebieden. Dit in de regio Maquenque (het noorden van Costa
Rica).
Inmiddels hebben we in Maquenque twee gebieden gevonden,
die door het Centro Científico Tropical (CCT) zijn aangemerkt als
hoogste prioriteit voor bescherming. Het CCT is een
costaricaanse organisatie die zich met wetenschappelijke
kennis en onderzoek inzet voor de duurzaamheid en
bescherming van natuur in Costa Rica. Uit twee onderzoeken die
in opdracht van Oasebos zijn uitgevoerd, is gebleken dat deze
beide gebieden koopwaardig zijn. Dat wil zeggen, dat dit een
gebied is met een hoge ecologische waarde en de eigenaar het
ook wilt verkopen. Sinds kort heeft Oasebos besloten voor
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beide gebieden het aankooptraject te beginnen.
Op de site vindt u meer informatie over het Maquenque
gebied
.

Copalchi
De aankoop van Copalchi zit in de eindfase.
Cost a Rica en de
ligging van het
Maquenque gebied

Het eerste gebied is Copalchi langs de gelijknamige rivier in het
oosten van het Maquenque gebied. Ruim 111 hectares primair
bos. Een laaglandgebied met veel water en moerasland.
Hylke Sierksma gaat in december naar Costa Rica en zoals het
het er nu uitziet zullen we de aankoop met de eigenaren kunnen
afronden. In januari zullen we zo snel mogelijk verslag doen met
foto's en andere gegevens.
Ingang Copalchi

Het volgende doel is Chachalaca
Het andere gebied is Chachalaca, ca. 110 hectares groot en ligt
in het noorden bij de grensrivier met Nicaragua. Dit gebied willen
we met uw medewerking zo snel mogelijk in 2008 aankopen.

Chachalaca
Groene Ara, Gaspar, Jaguar en Tapir
Beide gebieden zijn belangrijk voor de bescherming van de zeer
zeldzame Groene Ara (Ara ambigus), (Engels: Great Green
Macaw, Spaans: Lapa Verde). Er zijn naar schatting nog maar
2.000 in het wild levende groene ara's in de hele wereld. In dit
gebied van Costa Rica schat men zo'n 40 paren. Als u meer wilt
lezen over deze vogel:
www.parrot sint ernat ional.org
Niet alleen deze fraaie groene ara maakt het beschermen van
deze bossen belangrijk ook vele andere soorten zoals de

Gaspar
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Jaguar (Panthera onca) en een bijzondere vis, de Gaspar
(Atractosteus tropicus ) een kruising tussen een vis en een
alligator ook wel een levende fossiel genoemd, maar ook de
Danta of Tapir. Op de site vindt u meer informatie over het
Maquenque gebied
.

Gaspar

Dant a
Bestuur zoekt uitbreiding
In verband met al onze activiteiten willen we het bestuur van
Oasebos uitbreiden.
John Westdijk is eind vorig jaar al tot het bestuur toegetreden
en heeft de functie van secretaris op zich genomen: best uur

Jaguar

Wij zoeken mensen die van aanpakken weten. Die kennis
hebben van de natuur, of juist niet, maar andere specialiteiten.
Vooral enthousiasme voor ons werk is van belang, teamwork en
het samenwerken in een verband van mensen, die over geheel
Nederland gevestigd zijn. Zin om mee te doen? Meld je dan nu
aan op de cont act pagina

Groene Ara

Doe nu mee! Wacht niet tot we bos gekocht hebben
Veel mensen willen graag een stuk oerwoud kopen, maar
wachten dan tot wij het bos in bezit hebben. Dat is de
omgekeerde wereld. Als kleine stichting is dat voor ons lastig.
Wij beschikken niet over grote fondsen. Daarom vragen wij om
uw vertrouwen. Want alleen met uw geld kunnen wij een bos
aankopen. Als wij voldoende participanten en donateurs hebben,
zijn wij ook werkelijk in staat een bos te kopen. Dus mensen
wacht niet tot wij het bos gekocht hebben, want dan is het al
weer “doorverkocht” en moet u toch weer wachten tot de
volgende aankoop. U helpt ons het beste door nú mee te doen.

Doe mee en wacht
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Alleen met uw hulp kunnen wij ons werk doen!

Doe mee en wacht
niet om het
oerwoud te redden!

Jaarstukken goedgekeurd
Na controle door de kascommissie, bestaande uit Judith
Evenaar en Floris Verhagen, zijn de jaarcijfers over 2006
goedgekeurd. Ze zijn gepubliceerd op onze site. Daar kunt ook
het volledige rapport downloaden.
jaarverslag
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