Nieuwsbrief
In dit nummer:

september 2009

Aanvraag subsidie Copalchi
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.

Verkoop part icipat ies Copalchi
Mogelijke nieuwe gebieden
T wee nieuwe best uursleden
Jaarverslag 2008
Copalchi op het "Pad van de jaguar"
Nog 16 ha t e koop
Aanvraag subsidie Copalchi goedgekeurd
De aanvraag voor subsidie van Fonafifo voor het beheer van
ons 111 ha grote gebied Copalchi is goedgekeurd. Een opsteker
nadat de aanvraag voor El Salto was afgewezen vanwege
geldtekort in de regio Guanacaste.
De geregistreerd bosbouwingenieur Jacobo Guillen Miranda
is aangesteld als "regente forestal". Hij heeft een beheerplan
opgesteld dat aan de eisen voldoet. Nu rest alleen nog het
tekenen van contract met Fonafifo.
De subsidieperiode is 5 jaar met daarna mogelijke verlenging.
Jit Coers, Huite Zijlstra en Hylke Sierksma zijn nauw betrokken
geweest bij deze aanvraag en wikkelen nu de details af.

Controle van de coördinaten
van de finca
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Verkoop participaties Copalchi
De financiele crisis treft ook - en soms vooral - goede doelen.
Ook Oasebos merkt dat. Toch hebben we in het afgelopen half
jaar 14 hectare aan participaties kunnen uitgeven.
Dat betekent dat er nog 16 hectare beschikbaar zijn. Reden
genoeg om ons te beraden op aankoop van nieuwe waardevolle
en bedreigde bosgebieden.

Klik op de afbeelding en ga
naar de CO2 meter

Mogelijke nieuwe gebieden
Aankoop van nieuwe gebieden vergt veel zorgvuldige
voorbereiding.
Wij concentreren ons op dit moment op:
Een gebied dat grenst aan het Nationale Park Caño
Negro in het noorden van Costa Rica bij Los Chiles.
Caño Negro is een internationaal bekend wetland gebied
met enorm veel vogels.
Omdat deze bossen ruim 600 ha groot zijn bekijken we
vooral de mogelijkheden van gespreide aankoop.
Om iets meer van deze omgeving te verkennen kunt u
deze site bekijken: Cano Negro wildlife refuge ..>>
Roze lepelaar in Cano
Negro

Een gebied bij het dorp Boca San Carlos met de naam
Chachalaca aan de rivieren San Juan en San Carlos in het
noordwesten van het en beschermingsgebied
Maquenque. Dezelfde regio waar Copalchi deel van
uitmaakt. Punt van aandacht is hier de vraagprijs, die
relatief hoog is.

Locatie Caño Negro

Chachalaca aan de Rio San
Carlos

Zodra wij voldoende zekerheid hebben dat aankoop van een
van deze gebieden verantwoord is hoort u van ons.

Twee nieuwe bestuursleden
Ron Lamain en Patrick Janssen hebben zich bereid verklaard in
het bestuur zitting te nemen.
Ron Lamain stelt zich voor:
Beste Mensen,
Deze hagedis loopt
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Deze hagedis loopt
over het water vandaar de naam
Jezus Christus
hagedis

Kaaimannen zijn
volop aanwezig in
Caño Negro

Ik ben Ron Lamain en ben sinds kort nieuw bestuurslid van
Oasebos. Mijn studie Tropische Bosbouw aan de Wageningse
Universiteit heb ik in 2001 afgerond. Mijn stage periode van acht
maanden heb in Costa Rica doorgebracht met werken op een
teakplantage en vergelijken van plantages door het hele land.
Na een management opleiding aan de Universiteit van Delft heb
ik een aantal jaren in Suriname gewerkt. Ik heb eerst gewerkt
als Hoofd boswachter SBB, later als bosmanager met als taak
een bos van 40.000 ha te certificeren volgens FSC standaarden.
Omdat mijn vriendin in 2006 in verwachting raakte hebben we
na lang nadenken samen besloten om ons definitief in
Nederland te vestigen. Op dit moment ben ik werkzaam bij de
gemeente Tiel als teamleider van Realisatie en Uitvoering.
Nog steeds gaat mijn passie uit naar het bos en in bijzonder het
tropisch bos. Graag wil ik dan ook mijn steentje bijdragen aan
het behouden van bijzondere stukken tropisch regenwoud.
Oasebos geeft mij de kans om dit met een enthousiaste groep
mensen ook werkelijk te doen.

Ron Lamain

Graag tot ziens.
Pat rick Janssen stelt zich voor:
Beste Natuurliefhebbers,
Al meer dan tien jaar ben ik werkzaam in zowel Nederland als
diverse ontwikkelingslanden zoals Ecuador, Suriname, Costa
Rica en Uganda.
Als bosbouwer uit Wageningen kwam ik na mijn studie in
Ecuador terecht waar ik al direct kennis maakte met het
opkopen van bos als middel om kwetsbare stukken regenwoud
te beschermen.
In de jaren die volgden ben ik - als realistisch idealist - bezig
geweest met onderzoek en de uitvoering van projecten die
direct of indirect te maken hadden met duurzaamheid,
natuurbescherming, duurzame ontwikkeling en ondernemen,
CO2 en ecotoerisme.
Bij Oasebos zie ik veel van de zaken terug waar ik mij de
afgelopen jaren mee heb bezig gehouden en ben dan ook erg
verheugd om mijn steentje hieraan bij te dragen. Als bestuurslid
van Oasebos zal ik mij dan ook inzetten om zowel de
bescherming van de natuurgebieden te waarborgen evenals de
financiële en organisatorische toekomst van Oasebos zeker te
stellen.
PDFmyURL.com

stellen.

Patrick Janssen

Tot slot: ik kijk er naar uit om een mooie jungletrip te maken
door een van de gebieden van Oasebos en hoop dat ook
samen te doen met de andere vrijwilligers en donateurs.
Tot dan!
Jaarverslag 2008
Het jaar 2008 was een jaar van stabiele vooruitgang met een
blijvend lage overhead - slechts 7% kosten in Nederland.
Er traden 12 nieuwe participanten toe en 10 nieuwe donateurs.
Voor ruim 16,5 hectare werden nieuwe participaties in ons
gebied Copalchi uitgegeven.
De website werd goed bezocht. Nieuw toegevoegd werd de
invulmodule om CO2 te compenseren.
Lees het volledig jaarverslag ...>>

Copalchi op het "Pad van de jaguar"
In ons gebied Copalchi worden nog regelmatig jaguars
waargenomen. Hoewel zijn normale voedsel bestaat uit zwijnen,
knaagdieren en kleine herten pakt hij ook kalveren en honden
als hij de kans krijgt. Vorig jaar werden op de boerderij naast
ons gebied nog 4 verdwaalde kalveren door jaguars
opgegeten.
Een jaguar op pad zwemt ook
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Een jaguar op pad zwemt ook
om een barrière te nemen

Het leefgebied van de jaguar strekt zich uit van Noord Mexico
tot aan Argentinie. DNA onderzoek heeft aangetoond dat het in
dit hele gebied gaat om een genetisch dezelfde soort. De
jaguar is de enige katachtige zonder ondersoorten. Dat
betekent dat er in dat hele leefgebied altijd vrije uitwisseling
van genen heeft plaats gevonden en geen geisoleerde
populaties hebben kunnen ontstaan.
Om dit zo te houden is er een multinationaal project opgericht
door de Pant hera foundat ion en de Wildlife Conservat ion
Societ y onder de naam "Paseo del Jaguar". Het streven is om
bestaande grotere leefgebieden van de jaguar te verbinden
door een netwerk van corridors. Momenteel zijn er in het hele
leefgebied nog ca 10.000 jaguars in ca. 90 grotere
leefgebieden, meestal met een beschermd gebied in het
centrum. Corridors tussen deze gebieden kunnen bestaan uit
linten van bosschages en uit met bomen omgeven kleine
stroompjes. Gebieden van minder dan 4 km2 zijn al groot
genoeg om als dagverblijf te fungeren gedurende zijn
trektochten naar voedsel of partners.
Costa Rica steunt dit project. Ook u draagt middels Oasebos
uw steentje bij.
National Geographic News publiceerde in februari van dit jaar
een interssant artikel over hoe jaguars pandemieën bij mensen
kan voorkomen. Lees het gehele artikel hier ..>>
De stand
Er zijn op dit moment nog zo'n 16 hectares van Copalchi te
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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/nwsbrf0909.ht ml
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