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Copalchi, 111 ha is aangekocht
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.

Floris Verhagen was erbij
Maquenque
Cabo Blanco een goed voorbeeld
Hoe beheren we Copalchi?
Verst erking kascommissie
Doe mee! Er zijn nog 4 0 ha beschikbaar

Oasebos koopt 111 hectare oerwoud!
Het is Oasebos gelukt om 111 hectare oerwoud aan te kopen in
december 2008. Al eerder was het bosgebied van het terrein
'Copalchi' afgescheiden van het agrarische deel en nu heeft
Hylke Sierksma dit bosgebied voor Oasebos aangekocht. Lees
hier meer
.
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Cost a Rica en de
ligging van het
Maquenque gebied

Copalchi begin bos

Hylke en Mauricio (die samen met zijn vader de finca
beheert ) op inspect ie
Participant Floris Verhagen getuige bij aankoop

Doelsoort is de
groene ara

Een van de participanten, Floris Verhagen, was persoonlijk
getuige van de aankoop die Oasebos deed. Hij was getuige bij
de notariële handelingen van de aankoop en heeft samen met
Hylke Copalchi bezocht. Op dit moment is Floris nog onderweg
in Latijns Amerika - in de volgende nieuwsbrief zal hij verslag
doen.

Hier ga je het bos in
Maquenque Nationaal Park
In Costa Rica wordt hard gewerkt om het zogenaamde 'Refugio
Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque' op te zetten.
Initiatiefnemers hiervoor zijn Guiselle Monge en haar man, die
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hieraan werken vanuit het CCT. De belangrijkste soort om de
beschermen is de Groene Ara. Zelfs de zeekoe vertoeft nog in
de natte gebieden van de regio Maquenque!
Lees hier meer over Maquenque
Chachalaca ons volgende
doel
Nationaal Park Cabo Blanco

Floris geniet even
van een opfrisser,
een "pipa"

We krijgen vaak de vraag of ons initiatief nieuw is. Ja, het is
nieuw dat mensen zelf een stukje regenwoud ook daadwerkelijk
beschermen. Nee, het is niet nieuw dat buitenlandse mensen in
Costa Rica een Nationaal Park opzetten. Ruim 40 jaar geleden
werd Nationaal Park Cabo Blanco beschermd, door
buitenlanders. Ook Nationaal Park Curu werd door buitenlanders
opgezet en zo zijn er nog vele andere voorbeelden. We werken
op een vertrouwde manier - we bieden mensen wél meer waar
voor hun geld. Lees hier meer over Cabo Blanco en
andere nat ionale parken in Cost a Rica

Ook het WWF helpt mee

Dant a
Beheer Copalchi

Ocelot of manigordo

Vrijdag 18 januari 2008 tekenden we bij de Consul van Costa
Rica in Den Haag een document voor de machtiging van een
Nederlandse representant in Costa Rica. De Nederlandse
biologen Jit Coers en Huit e Zijlst ra zullen voor ons in Costa
Rica bepaalde handelingen verrichten - zoals het aanvragen van
subsidie voor het beheer van Copalchi. Als natuurbeherende
organisatie hebben we namelijk recht op deze subsidie,
waarmee we een aan te stellen boswachter kunnen betalen.
Overigens is de consul en ook de ambassadeur van Costa Rica
enthousiast over het werk van Oasebos en ze wensen ons veel
succes!

Kascommissielid gezocht
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Gordeldier

Wij vinden het belangrijk open en transparant te werken.
Daarom hebben we jaarlijks een kascommissie van twee
personen participanten of donateur, die de boeken controleert.
Dit jaar moeten we weer een nieuw lid hebben. Het werk vergt
eenmalig ca. 4 uur. U kunt hier aangeven dat u interesse heeft
om zaken over de recente aankoop, kosten, etc. te controleren.
Ga naar het cont act formulier of bel ons even
De stand
Er zijn op dit moment nog zo'n 40 hectare van Copalchi te
koop! We willen graag onze lening aflossen - help ons daarbij.

Help ons groeien!
Doe zelf mee,
of stuur deze nieuwsbrief door aan uw relaties!
Klik hier, dan kunt een of meerdere relaties opgeven

Doe mee om het
oerwoud te redden!

U kunt ook zelf deze link naar de nieuwsbrief versturen:
www.oasebos.nl/nwsbrf0801.ht m
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