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Oasebos heeft een nieuwe voorzit t er
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.

Help Oasebos de Goede Doelen Prijs t e winnen
Nieuwe belast ingregels
Periodiek schenken
CO2 vast leggen
T ropische sferen: Lianen
Jaarverslag 2007
Arthur van der Linden geeft de voorzittershamer over aan
Ab van Ittersum
Arthur vertelt het zelf:
Beste vriend van Oasebos,
Vorige maand heb ik mijn functie als voorzitter van de stichting
Oasebos neergelegd. Vijf jaar lang heb ik het werk verbonden
aan deze belangrijke taak met hart en ziel gedaan. Ik kan wel
zeggen dat Oasebos een belangrijk deel van mijn leven is en is
geweest, maar de tijd is gekomen om plaats te maken voor een
opvolger. Dit is daarvoor een goed moment.
Ab van It t ersum heeft een proeftijd van vier maanden goed
doorlopen en is unaniem door het bestuur gekozen als nieuwe
voorzitter.
Zelf heb ik gemerkt dat Ab misschien wel beter voor mijn kindje
Oasebos kan zorgen dan ikzelf. Hij is de man die Oasebos
verder gaat leiden.

Arthur van der Linden
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Ik blijf als oprichter in het bestuur, want ik wil graag mijn
ervaring en kennis inzetten ter ondersteuning van nieuwe
bestuursleden. Uiteraard blijf ik ook participant.
Ik bedank jou voor je vertrouwen,
Groeten, Art hur van der Linden
Ab van Ittersum stelt zich voor:
Beste vriend van Oasebos,
Bij dezen maak ik graag van de gelegenheid gebruik mij aan je
voor te stellen. Mijn naam is al genoemd, Ab van It t ersum.
Ik ben in 1969 afgestudeerd in de tropische
landbouwplantenteelt in Wageningen en heb sindsdien gewerkt
in verschillende landbouwontwikkelingsprojecten in Latijns
Amerika, Afrika en Azië.
Van 1988 – 2005 was ik docent aan de hogeschool Larenstein
te Deventer en ben thans een “pensionado” die er nog lang niet
aan toe is om aan de zijlijn van het maatschappelijk gebeuren
te gaan staan.
Vanaf 1998 tot sinds kort was ik adviseur van een
sinaasappelfonds in Costa Rica.
Sinds 2006 ben ik adviseur van het project Corridor Ecologico
de Carara van het International Tree Fund, eveneens in Costa
Rica.
Natuurbescherming heeft mij altijd na aan het hart gelegen en
daarom beschouw ik het als een mooie kans om een flink deel
van mijn beschikbare tijd en energie voortaan aan Oasebos te
kunnen besteden. Ik heb bewondering voor wat de de
aftredende voorzitter en de zittende bestuursleden inmiddels
tot stand hebben weten te brengen. In de afgelopen maanden
heb ik uitgebreid met hen kennis kunnen maken en heb ik het
vertrouwen gekregen dat we goed zullen kunnen samenwerken.
Daarbij reken ik ook graag op jouw steun.

Ab van Ittersum

Met vriendelijke groet, Ab van It t ersum,
Aantredend voorzitter
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Oasebos is genomineerd voor de Goede Doelen Prijs
De Vereniging ANBO voor 50-plussers en de omroep MAX
hebben een goede doelen prijs uitgeloofd voor het meest
favoriete goede doel. Er zijn 10 goede doelen genomineerd:
IKN Nederland
de Zonnebloem
World Granny
KiKa
MS Research
St icht ing Hulphond
Doe Een Wens
Cordaid Bond Zonder Naam
Fonds verst andelijk gehandicapt en
St icht ing Oasebos

Klik op dit logo om t e
st emmen voor Oasebos

De vaststelling van de meest favoriete gebeurt door stemming.
Er is een speciale website
(www.anbomaxgoededoelenprijs.nl) waar u uw stem kunt
uitbrengen.

Help ons de beste te worden!
Klik nu hier om uw st em uit t e brengen
Door op Oasebos te stemmen helpt u ons met deze eervolle
bekroning en onze bekendheid te vergroten.

Vraag familie en vrienden om ook op ons te
stemmen!
Nieuwe belastingregels Algemeen Nut Beogende
Instellingen (ANBI)
Per 1 januari 2008 zijn de belastingregels voor algemeen nut
beogende instellingen veranderd op het gebied van:
schenking
successie
aftrek van giften (inkomsten- en vennootschapsbelasting)
Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen
als een ANBI kunnen voortaan gebruikmaken van de fiscale

Ons ANBI nummer is:
8161.28.200
Wilt u meer weten kijk dan op de
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voordelen. Oasebos was al een erkende ANBI en is inmiddels
ook voor de toekomst als ANBI aangewezen.

Wilt u meer weten kijk dan op de
belastingsite. Klik op het logo

Periodiek schenken
Bij de aftrek van giften voor de inkomsten– en
vennootschapsbelasting geldt een drempel en een maximum.
Dat is niet het geval bij periodieke schenkingen. Bovendien
geeft schenken op deze wijze Stichting Oasebos zekerheid
voor de toekomst en is uw gift meer waard.
Periodieke giften mag u onder de volgende voorwaarden
aftrekken:
U hebt de gift bij een notaris laten vastleggen.
U doet de gift in de vorm van vaste en gelijkmatige
periodieke uitkeringen die uiterlijk eindigen bij overlijden.
U doet deze gift minimaal 5 jaar achter elkaar.

Mr. Wilma Nijland-van Kooten,
notaris te Bennekom helpt de
Stichting Oasebos al enige
jaren met formele zaken.
Daaronder ook het opstellen
van schenkingscontracten.
Zij sponsort op deze wijze ons
werk.

Er stond geen tegenprestatie tegenover de gift.
Mocht u willen besluiten tot het doen van een periodieke
schenking aan Oasebos neem dan cont act op met de
penningmeest er Hylke Sierksma.
Onze notaris Mr. Nijland-van Kooten heeft een informatie hierover
geschreven. Dat kunt u hier downloaden
CO2 vastleggen
Recente cijfers tonen aan dat ca. 20% van de wereldwijde
uitstoot van CO2 wordt veroorzaakt door ontbossing.
In de door Oasebos beschermde oerbossen in Costa Rica is ca.
500 – 700 ton CO2 per hectare blijvend opgeslagen. Bovendien
is onlangs duidelijk geworden dat bossen in Latijns- Amerika
jaarlijks nog steeds gemiddeld 2,6 ton per hectare extra
vastleggen. Behoud van oerbossen betekent daarom niet alleen
behoud van biodiversiteit, maar ook dat wordt bijgedragen aan
het tegengaan van het broeikaseffect

Deze beelden kennen wij
allemaal

Lianen belangrijk voor het oerwoud
In de komende nieuwsbrieven zult u artikelen vinden van mensen
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die op één of andere manier een relatie hebben met het
regenwoud. In deze nieuwsbrief is Arend de Wilde aan het
woord. Arend is ecoloog en heeft 17 jaar in Colombia gewoond en
gewerkt als botanicus/ecoloog.
Lianen zijn planten
Houtige klimmende planten of lianen zijn een belangrijke groep
planten in bossen. Ze komen vooral voor in de tropen in zowel
regenwouden als drogere bossen. Deze planten klimmen tot in
het kronendak en profiteren daarbij van de steun van de bomen.
Zo zijn ze in staat om voldoende licht te vinden zonder dat ze
zelf zware stammen of takken moeten maken. Ze kunnen
daarom veel sneller groeien dan bomen.

Lianen in het bos

Lianen klimmen omhoog

Lianen in het
Copalchi oerwoud

Afhankelijk van de soort, klimmen lianen omhoog met behulp van
hun ranken, stengels, bladeren of stekels en doornen; sommige
soorten klimmen zelfs met hun wortels. Sommige soorten lianen
kunnen vrij dik worden, tot wel 25 centimeters, de meeste zijn
echter dun en lang. Zo kunnen de rotanpalmen in Zuid-OostAzië veel meer dan 200 meter lang worden. Door hun manier
van groeien kunnen lianen makkelijk van de ene boomkroon
naar de andere doorgroeien. Hierdoor kan een heel netwerk
ontstaan tussen meerdere bomen. Deze zijn van bijzonder
groot belang voor de verplaatsing van dieren in het kronendak.
Via lianen kunnen niet alleen grotere dieren als apen, luiaards
en boomstekelvarkens zich verplaatsen, maar ook kikkers,
reptielen en insecten.
Lianen bloeien ook
Omdat lianen minder hoeven te investeren in groeien dan
bomen, bloeien ze vaak uitbundiger. Denk maar aan onze eigen
kamperfoelie. Veel lianen en klimplanten zijn dan ook gewilde
sierplanten. Veel bloemen betekent vaak ook veel nectar en
daarna veel vruchten en zaden. Lianen zorgen daarmee voor
een belangrijke bron voor voedsel voor dieren.
Lianen zijn kwetsbaar en bevatten drinkwater
Lianen zijn zeer kwetsbaar voor ingrepen in het bos. Als jagers,
goudzoekers of zelfs toeristen alleen maar door een bos lopen,
zijn het vaak de lianen die door hun kapmessen beschadigd
worden. Soms omdat ze in de weg zitten, maar ook omdat veel
lianen prima drinkwater leveren. Vanuit de wortels wordt het
water naar boven gepompt. Het water komt uit de grond en is
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door de wortels gefilterd en daarom schoon. Veel lianen zijn
makkelijk door te kappen, en het schone water uit de stam
stroomt weer naar beneden waar je het meteen op kan drinken.
Als elk groepje bezoekers één liaan doorkapt, gaat het dus
heel snel verkeerd met de lianen in een bos.
Lianen zijn fexibel en bruikbaar voor vele toepassingen
Lianen zijn daarnaast vaak flexibel en sterk en daardoor zeer
geschikt om gebruikt te worden als touw of als kabel. In de
afgelopen eeuwen zijn veel oude lianen gebruikt om
hangbruggen van te maken, vlotten bij elkaar te houden of
dakspanten vast te binden. Het gebruik van rotan voor meubels
en allerlei andere toepassingen heeft ervoor gezorgd dat deze
ooit zeer algemene klimpalm op veel plaatsen verdwenen is.
Dus zelfs zonder dat het bos zelf gekapt wordt, hebben de
lianen vaak al veel te leiden van menselijk gebruik van het bos.
Houtkap tast de lianen ook ernstig aan
Houtkappers zijn vaak alleen maar geï nteresseerd in enkele
soorten bomen voor hun hout, maar zelfs dit selectief kappen
zorgt al voor grote schade aan de lianen. Door de aanwezigheid
van lianen is het vellen van bomen extra vernietigend.
Verschillende bomen zijn door lianen met elkaar verbonden,
waardoor bij de val van één boom andere worden meegesleurd
en zo een heel gat in het bos kan ontstaan.
De conditie van de lianen is maatgevend voor het bos
De mate van aantasting van een bos kan, als gevolg van
bovenstaande effecten, vaak goed afgeleidt worden uit de
conditie van de lianen in het bos. Een bos met veel lianen is
daarom vrijwel altijd nog in vrijwel natuurlijke staat, en dus ook
minder direct zichtbare natuurwaarden als kleinere dieren,
plantendiversiteit, etc. zijn waarschijnlijk in goede staat. Bossen
met veel en oude lianen zouden daarom hoog op de lijst
moeten staan van te beschermen gebieden. Vanuit dit soort
kerngebieden met nog vrijwel ongestoorde natuurwaarden
kunnen dan ook omringende, en vaak wel aangetaste gebieden,
weer herbevolkt en hersteld worden. Mede in verband hiermee
is het gewenst in deze vrijwel ongestoorde bossen ook de
recreatiedruk of onderzoeksdruk zo laag mogelijk te houden.

Om een aantal vormen van
lianen te illustreren hebben
wij deze foto's hierboven
gekozen. Een handelaar in
Nederland verkoopt deze als
decoratiemateriaal.

Arend de Wilde (15-10-2007)
Jaarverslag 2007 staat op de site
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Het jaarverslag van 2007 is afgerond. Oasebos maakt een
stabiele ontwikkeling door met een blijvend lage overhead.
Nieuwe participanten ontwikkelen vertrouwen bij het zien van
onze site en documentatie, hun bijdrage aan Oasebos is goed
besteed. Oude participanten zien niet alleen dat hun geld goed
besteed is, zij zien ook dat er efficiënt gezorgd wordt voor een
goed beheer van het bos. In 2007 hebben we een flinke stap
vooruit gemaakt. Na de eerste aankoop van ruim 18 hectares
hebben we in december 2007 in één keer 111 hectares erbij
kunnen kopen. De "finca" Copalchi in het Maquenque gebied. Een
grotendeels primair bosgebied in een belangrijke ecologische
zone aan de grens met Nicaragua. Oasebos heeft drie
belangrijke wensen voor komend jaar:

1.

Het areaal beschermd bos nogmaals uitbreiden met een
gebied.

2.

De nieuwe bestuursleden volop tot hun recht laten komen.

3.

Het beheer van El Salto en Copalchi bestuderen en zo
mogelijk verbeteren.

Lees hier het gehele verslag
De stand
Er zijn op dit moment nog zo'n 30 hectare van Copalchi te
koop!

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/nwsbrf0807.ht m
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