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De 100st e ha is verkocht !
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.

Oasebos en de Goede Doelen Prijs
Reisverslag Cost a Rica december 2008
Oasebos op de Beursvloer Wageningen
C02 compensat ie nu ook via Oasebos
Vrijwilliger voor market ing en communicat ie
Nog 28 ha t e koop
100ste ha in bezit van een participant is realiteit!
Annemieke van Ling heeft eind 2008 als participant de
honderdste hectare gekocht. Dit was een heugelijk feit. Arthur
van der Linden (bestuurslid) heeft Annemieke persoonlijk het
contract overhandigd en haar onze felicitaties overgebracht.
Annemieke: "Op naar de 1.000 ste hectare!"
Dankzij de steun van vele participanten is dit ons gelukt. De
honderdste hectare ligt in het project Copalchi in de
Maquenque regio. In Copalchi zijn nu nog 28 hect are t e
koop.

Arthur overhandigt de 100e
hectare aan Annemieke van
Ling
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Verkiezing van 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 waren 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
en St icht ing Oasebos.
Het idee was om de goede doelen een podium te geven. Wel
dat hebben wij als Oasebos ook ruimschoots gekregen. Tijdens
een radio uitzending van Max werd Ab van Ittersum bijna een
uur lang geinterviewd en is ook Floris Verhagen nog telefonisch
aan het woord geweest. Tijdens "trailers" en op de website van
Max hebben we de nodige aandacht gekregen. Een en ander
leverde ons ruim tachtig stemmen op! We waren helaas niet de
winnaar, maar hebben toch veel gewonnen. De winnaar was
Fonds verst andelijk gehandicapt en. Gefeliciteerd! Omroep
MAX en Vereniging ANBO dank voor dit initiatief. Allen die op
ons gestemd hebben dank voor uw steun! Toch fijn dat zoveel
mensen onze activiteiten steunen.

Bedankt voor uw stemmen
voor Oasebos

Wilt u het nog eens nalezen kijk dan op Goede Doelen Prijs
en wilt u de omroep Max steunen of lid worden van ANBO klik
dan op beide namen.
Reisverslag El Salto en Copalchi december 2008
Ab van Ittersum (voorzitter Oasebos) en Hylke Sierksma
(penningmeester) hebben afgelopen maand december een
bezoek gebracht aan onze projecten in Costa Rica.
Allereerst hebben Hylke en Ab in San José de contacten
versterkt met Jit ske Coers en Huit eZijlst ra. Er wordt door
hen verder gewerkt aan het verkrijgen van de jaarlijkse
beheervergoeding van $ 64 per hectare van de organisatie
Fonafifo.
Ab moest ook te
paard naar El Salto

In de hoofdstad hebben Hylke en Ab ook onze nieuwe notaris
John Aguilar bezocht. Dat was nodig om de machtiging voor
Jitske Coers officieel te maken, hetgeen tot dan niet gelukt was.
Dit soort officiële activiteiten is een apart vak in Costa Rica en
de notaris van onze collega's T ropica Verde uit Duitsland was
daar goed mee op de hoogte. Dus dat is nu geregeld!

De otter is goed beschermd in
El Salto

PDFmyURL.com

Daarna zijn ze afgereisd naar het schiereiland Nicoya en het
project El Salt o bezocht. Onder begeleiding van de beheerder
Carlos hebben ze kunnen zien dat El Salto van een goede
bescherming geniet. De otterfamilie is nog steeds gevestigd in
het gebied en gedijt goed onder deze bescherming.
Het bezoeken van ons tweede project Copalchi was een stuk
lastiger. Vanwege de overvloedige regenval kon dit project pas
aan het eind van de reis worden bezocht nadat het waterpeil in
het gebied zoveel was gezakt dat de wegen weer berijdbaar
waren. De laatste 6 kilometer moesten echter wel te paard
worden afgelegd. Met een auto was dit onmogelijk wegens de
blubber.

In Coplachi ga je
gewoon tevoet

De jaguar komt vanuit
Nicaragua jagen in Copalchi

Onze formele toezichthouder, was in het buitenland. Zijn
bedrijfsleider Ilian heeft Hylke en Ab begeleidt. Ook in Copalchi
was het bos in goede staat. De afrastering rondom het bos was
in orde. Wel werd verteld dat er vier koeien vanuit het
aangrenzende weiland in ons bosgebied waren doorgedrongen
en door jaguars zijn opgegeten. Jaguars gebruiken ons
bosgebied als jachtgebied.
Voor Oasebos is dit natuurlijk een mooie wetenschap. Voor de
veehouders is het van belang om de omheining goed in stand te
houden, ter bescherming van hun eigen vee.
Vanuit het huis op het aangrenzende perceel werd afgelopen
jaar toezicht gehouden op ons bosgebied. Deze situatie is
veranderd nu deze mensen zijn vertrokken. Er wordt bekeken of
Oasebos en de Duitse zusterorganisatie T ropica Verde, die
een natuurgebied in de nabijheid hebben, een gezamenlijk
toezicht kunnen organiseren.

Ook de groene ara hebben we
weer waargenomen rond
Copalchi

Oasebos op de Beursvloer Wageningen
Op de eerste Wageningse beursvloer voor bedrijven en
stichtingen/verenigingen was het een drukte van belang.
De Beursvloer is een evenement waarbij materialen, diensten
en menskracht worden verhandeld: maatschappelijk vraag en
aanbod in de meest brede zin. De bedoeling is dat bedrijven,
lokale overheden, serviceclubs, scholen, maatschappelijke
organisaties en vrijwilligersorganisaties elkaar ontmoeten en in
een informele en dynamische sfeer matches maken. Wat de één
over heeft of graag wil bieden, is voor de ander zeer gewenst.
Doel van een beursvloer is om matches tot stand te brengen.
Veel matches, goede matches, onverwachte matches......
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Oasebos was ook van de partij. We haalden binnen:
Kerstpakketten voor het bestuur tegen CO2 compensatie
voor een jaar voor Buys & Ko uit Wageningen
Kantoorartikelen en kantoormeubelen tegen speciale
condities, bij de kant oorspecialist in Veenendaal, in
ruil voor CO2 compensatie
Een accountantsverklaring bij de jaarrekening van
Oasebos door Schuurrman & de Leeuw
Account ant s in ruil voor CO2 compensatie
Een toezegging van het adviesburo Cabomba om
subsidiemogelijkheden voor ons uit te zoeken in ruil voor
een presentatie over Oasebos
Een toezegging van het ROC A12, Ede, Veenendaal,
Wageningen om Oasebos een presentatie te laten
geven voor één of meer groepen van oudere cursisten.
C02 compensatie met Oasebos
Via Oasebos is het nu ook mogelijk om uw CO2-uitstoot te
compenseren. Voor elke 5 ton C02 compensatie kunnen wij één
hectare bos gedurende één jaar beheren. Doen dus! Ga direct
naar de CO2 met er >>
Op de website vindt u uitgebreide achtergrondinformatie over
onze berekeningswijze. Ga naar de webpagina's >>
Oasebos kan alleen CO2 compensatie door bosbeheer
aanbieden voor perioden dat het bos niet onder contract staat
of heeft gestaan met Fonafifo.
Onderdeel van een dergelijk contract is namelijk dat de "CO2
credits" (1 ton = 1 credit) die horen bij de contractperiode
toevallen aan Fonafifo. Tot dusver is de periode zonder contract
met Fonafifo ruim 4 jaar voor El Salto ( 2004 - heden) en ruim 1
jaar voor Copalchi (2008 - heden). Na aftrek van de CO2
credits die inmiddels zijn verkocht betekent dit dat er per heden
nog ca 900 ton CO2 in de aanbieding is.

Klik op de afbeelding en ga
naar de CO2 meter

Vrijwilliger voor marketing en communicatie
We zijn voordurend op zoek naar nieuwe participanten en
donateurs. Onze website is hiervoor een belangrijk medium.
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donateurs. Onze website is hiervoor een belangrijk medium.
Daarom zoeken wij contact met een vrijwilliger:

Marketing en communicatie specialist
die ons zelfstandig, resultaatgericht, pro-actief en no-nonsense
wil helpen te groeien om het volgende project aan te kunnen
kopen. Kennis van internetmarketing, freepublicity, etc. Low
budget acties, die veel resultaten leveren.
Grootste deel van het werk doe je thuis, ca. 4-6 uur per week.
Als het maar regelmatig en constant gebeurt. Een paar keer per
jaar overleg met het bestuur om de tafel centraal in Nederland.
Meer info bel met Hylke Sierksma 0320-245513 of st uur een
e-mail of het cont act formulier >>
De stand
Er zijn op dit moment nog zo'n 28 hectares 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/nwsbrf0903.ht m
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