Uitnodiging netwerk bijeenkomst op 27 maart 2010
Het bestuur van St icht ing Oasebos nodigt u graag uit voor:
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.

Een donateurs en participanten bijeenkomst op zaterdag 27
maart a.s. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met het
huidige bestuur, wij met u en met elkaar. Met de oprichters van
Oasebos en bevriende organisaties in Engeland en Duitsland.
Onze plannen voor een nieuwe aankoop dit jaar. En tot slot een
uitwisseling van ideeën.
Dat um: zaterdag 27 maart 2010
Locat ie: Ant ropia, Cultuur- en Congrescentrum
Landgoed de Reehorst, Hoofdstraat 8, 3972 LA Driebergen.
Vlak bij het station. Telefoon: (0343) 531 818 Zie voor de route:
www.ant ropia.nl
T ijd: 15.00 – 20.00 uur
Doel: Elkaar beter leren kennen en van elkaar leren
Programma:
15.00 - 15.30 uur Ont vangst en welkom met koffie of thee
15.30 - 17.00 uur Present at ies:
Ab van It t ersum, voorzitter Oasebos - opening en
ontwikkelingen bij Oasebos
Pet er Bennet t , oprichter en directeur Rainforest Concern
(UK)
Michael Ot t en Heinrich Jost , bestuur van T ropica Verde
(D)
Hylke Sierksma, Oasebos - nieuwe aankoop in Costa Rica
17.00 - 17.30 uur kort e pauze met dranje en een hapje
17.30 - 19.00 uur Dick Hoogeboom, Fair Sales - introductie
Regenwoudwinkel als opmaat voor een gest ruct ureerde
discussie over de visie om bos te kopen als manier om natuur te
beschermen en andere zaken zoals fondsen werving,
PDFmyURL.com

samenwerking en dergelijken
19.00 uur Korte conclusie en borrel
Bijdrage in de kost en: € 25 per persoon
Wij verzoeken U dit bedrag vooraf over te maken naar de
rekening van Oasebos: 32.92.02.170
Meldt u zich nu aan via:
ht t ps://www.formdesk.com/oasebos/aanmelding270310
Als u zich al aangemeld heeft hoeft dit niet nog een keer. Wel even
de bijdrage overmaken s.v.p.
En neem ook een relatie mee.
De stand
Er zijn op dit moment nog 8 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/nwsbrf1002.ht ml
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