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BOS+ ZORGT VOOR NETTO-BOSWINST;
EXTRA BOS ZONDER DAT ER ELDERS BOS SNEUVELT!

in kaart 2018

Samen met scholen, bedrijven en andere organisaties heeft BOS+ in
2018 meer dan 40.000 bomen op iets meer dan 16 hectare aangeplant in heel Vlaanderen.

Door werk te maken van meer en beter bos streeft BOS+
naar een duurzame en leefbare samenleving voor mens,
plant en dier. In België en in de tropen.

BOS+ ZET MEE SCHOUDERS ONDER
HISTORISCHE KLIMAATBETOGING EN
BELOOFT 1M² VOOR ELKE DEELNEMER

WERKING IN DE TROPEN

Voor elke deelnemer aan de klimaatmars
zal een vierkante meter bos aangeplant
worden in Vlaanderen en de tropen. Dat is
de boodschap waarmee BOS+, Climate Express en de Klimaatcoalitie zoveel mogelijk
extra mensen op de been willen brengen
tijdens de klimaatmars ‘Claim the Climate’
in Brussel op 2 december. Een overdonderend succes, maar liefst 75.000 mensen
namen deel aan de grootste klimaatmobilisatie ooit in België.

TANZANIA

In Noord-Tanzania ligt de Ngorongoro-krater, de grootste vulkaankrater ter wereld. Het krateroppervlak is 260 km² groot en er leven naar
schatting 25.000 grote zoogdieren zoals leeuwen, olifanten en gnoes.
Daarmee is dit een van de dichtstbevolkte wildgebieden ter wereld.

Dorp Selela

Roodwangare
Sáparas

Kichwa’s

reuzengrote panelen in de achtertuin van
toenmalig minister van Leefmilieu droegen
de boodschap: ‘Joke, waar blijft u met uw
plan voor het bosbehoud?’

Ngorongoro krater
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11.000

HET AMARAKAERI-GEMEENSCHAPSRESERVAAT

Cacao

Het project Maakbaar wist 400 studenten uit zes verschillende
ontwerpopleidingen te bereiken en uit te dagen rond het thema
duurzaam design. In zes open lezingen toonden we ook het grote
publiek wat design kan betekenen voor een duurzame productie
en consumptie.

Het Amarakaeri-Gemeenschapsreservaat in het zuidoosten van
Peru wordt ondersteund door BOS+ en werd in 2018 door de
UICN erkend als een van de best beheerde gebieden ter wereld . Geen klein kunstje als je weet dat het natuurreservaat in de
Amazone een gebied omvat dat groter is dan West-Vlaanderen.

leerlingen namen deel aan de wedstrijd die BOS+ uitwerkte voor de
Week van het Bos. Een verdubbeling tegenover vorig jaar!

Olifant

Neushoorn

Ten oosten van de Ngorongoro-krater ligt het dorp Selela waar
BOS+ en lokale Masai-gemeenschappen zo’n 1.400 hectare bos
beschermen, beheren en uitbreiden. De inwoners van Selela zijn
maar wat blij met het resultaat: het bos garandeert vitale ecosysteemdiensten zoals watervoorziening in een zeer droge regio.

BOLIVIA
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geplante bomen in België
door BOS+.

Blauwgestipte
haraxes cithaeron
vlinder
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BOS+ medewerkers

30 DAGEN LANG, 30 MINUTEN BEWEGEN IN HET GROEN.

Tara peulen

OEGANDA

De Yatay-palm

Miereneter

Jaguar

HET VERHAAL VAN MASCOPIRO

Onder druk van de publieke opinie en natuurverenigingen zoals
BOS+, beloofde Transportfirma H. Essers dat ze de uitspraak bij de
Raad van State zou afwachten alvorens over te gaan tot de omstreden kap van het Essersbos. Op 21 maart vernietigde de Raad
van State de inkleuring van het Essersbos als industriegebied. Het
doek is nu definitief gevallen rond het Essersbos dat weer natuurgebied wordt; Essers zal niet meer op deze plaats uitbreiden.

Ruim 1.300 kinderen beleefden
dit jaar onze interactieve voorleessessie, proefden en ontdekten
bijzonderheden uit het Amazonewoud en luisterden naar elkaars
bosverhalen.
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De Grote Slenk is een
riftvallei en loopt van Syrië
tot Mozambique over
een totale lengte van
6.400 km. De Grote Slenk
bepaalt mee het reliëf in
de drie Afrikaanse landen
waar BOS+ actief is: hoge
bergen, diepe meren en
vulkanen.

BOS+ werkt mee
aan de Great
Green Wall

Ocelot

BEWEGEN TIJDENS
DE WEEK VAN HET BOS

We brachten de leerlingen van het basisonderwijs naar het bos om te ravotten. De inzendingen voor de wedstrijd
haalden een record. Zo’n 11.000 leerlingen namen deel, een verdubbeling van
vorig jaar! Ze vervulden met enthousiasme de ravot-uitdagingen.

Grijze kroonkraan

DE SCHATKIST VAN DE NATUUR

75 HECTARE NIEUW BOS MET LIMBURG.NET

BOS+ IN ECUADOR

HERBEBOSSING IN PALTAS

DE GUAYACÁN BOOM

BOS+ IN PERU

BOS+ IN BOLIVIA

Planten, zaaien, bijenhotels bouwen:
meer dan 370 leerlingen uit acht
scholen namen deel aan het traject
‘schatkist van de natuur’. Met de
spade in de hand leerden ze het magische woord ‘biodiversiteit’ kennen.

Na 20 jaar samenwerking en met een serieuze lap
nieuwe bossen in 2018 erbij - meer dan acht ha klokken we af op 75 hectare nieuwe CO2-bossen
in twintig jaar tijd! Een interessant weetje: jaarlijks brengen die 75 ha nieuwe bossen meer dan
400.000 euro op aan ecosysteemdiensten!

In vier verschillende gebieden, waarvan er drie Unesco-biosefeerreservaat omvatten, beheert BOS+ samen
met drie inheemse groepen en heel wat boerengemeenschappen
48.000 hectare bos. Capaciteits- en organisatieversterking en de
productie en verkoop van o.a. cacao en tara peulen ondersteunen
de lokale gemeenschappen waardoor ze hun bos kunnen beschermen en hun inkomen kunnen verbeteren en diversifiëren.

Een van de projecten van
BOS+ in het zuiden van Peru is
het project “Herbebossing in
Paltas”. Dat werd in 2018 officieel door UNESCO erkend als
voorbeeld hoe water en natuur
elkaar versterken.

Het gebeurt een keer per jaar,
het is onweerstaanbaar mooi
en het luidt het regenseizoen
in: de bloei van de guayacanes
in de tropische droogbossen in
Ecuador.

In heel Peru beschermt BOS+ samen met lokale gemeenschappen zo’n 460.000 hectare bos en ondersteunt meer dan 300
families uit 15 verschillende gemeenschappen om duurzaam
geteelde producten – bijao bladeren, cacao en hout - te
produceren zodat lokale gemeenschappen genieten van een
inkomen en zelf hun bossen beheren en beschermen.

In Bolivia doen we aan duurzaam bosbeheer en duurzame landbouw.
Daarnaast ondersteunen we lokale gemeenschappen om hun inkomen te diversifiëren door de verkoop van producten uit hun bos zoals
palmstro-hoeden, geneeskrachtige oliën en sap van bosvruchten. Op
die manier werkt BOS+ samen met lokale partners aan oplossingen om
bodemdegradatie, armoede, en illegale houtkap ten gunste van grootschalige landbouw, illegale houtbedrijven en veeteelt tegen te gaan.

deelnemers aan de grote klimaatmars
van 2/12/2019 waar BOS+ samen met
Climate Express en Klimaatcoalitie mee
de schouders onder zette.

Met enige trots laat Doña Mery haar eerste radijzen zien
die ze samen met andere groeten duurzaam heeft geteeld. Met de steun van BOS+ beheert Doña Mery haar
eigen moestuin dat gelegen is in het bos van de gemeenschap in het Noorden van La Paz. Een prachtig resultaat
waardoor families hun natuurlijke omgeving en diversiteit beschermen én de voedselzekerheid verzekeren.

TANZANIA: BOSSEN, BOMEN EN BOS+ WAPENEN DE
MASAI TEGEN DE DROOGTE

Door de bescherming en herstel van bossen en bomen boeken we
een win-win situatie in Tanzania. Enerzijds meer en zuiverder water,
anderzijds zorgen bomen ook voor een betere aanpassing aan de
voelbare effecten van klimaatverandering. More trees, more water,
less climate change.

toertjes rond de aarde, ofwel 3.163
ton CO2 gecompenseerd met de CO2
compensatiemodule Treecological.be

In het noorden van Ethiopië bouwt BOS+ mee aan de Great Green
Wall, een groene gordel van Oost- tot West-Afrika die de verwoestijning ten zuiden van de Sahara moet tegengaan. Samen met de
lokale gemeenschappen gaan we voor bosherstel met oog voor de
directe voordelen voor de plaatselijke bevolking en in het perspectief van globale uitdagingen zoals klimaatverandering en verlies van
biodiversiteit.

KOSTEN
km

met de trein of fiets gereisd door BOS+
medewerkers

1.300

kinderen beleefden dit jaar onze interactieve voorleessessie, proefden en ontdekten bijzonderheden uit het Amazonewoud en luisterden naar elkaars bosverhalen.

ETHIOPIË: BOUWEN AAN EEN GROENE
CORRIDOR

120.000

BOS+ website-bezoekers.

55.200

Zo’n 30.0000 ha bos wordt beschermd en participatief beheerd
door lokale gemeenschappen en BOS+

De algarrobo-boom

ESSERSBOS GERED!

395

DE GROTE SLENK

De spitssnuitkrokodil

Met drie grote aanplakborden, een
knipoog naar de bekroonde film Three
billboards outside Ebbing, Missouri, wou
BOS+ focussen op de bosvernietiging in
Vlaanderen. De ferme media-aandacht
en de positieve reacties maakten duidelijk
dat onze boodschap breed gedragen en
goed begrepen werd.

75.000

Leeuw

Buffel

Guayacán boom in bloei

40.000

Prunus Africana

ETHIOPIË

Woudreus

PERU

BOS+ bracht in 2018 voor € 2.790.543
aan middelen bij elkaar om haar activiteiten in Vlaanderen en de tropen
mee te financieren. De federale subsidie voor het DGD-programma “Bos &
Ontwikkeling” was de grootste bron
van inkomsten voor de tropenwerking; voor de Vlaamse werking was
dat de Vlaamse Overheid waarvoor
BOS+ ook consultancy opdrachten
uitvoerde. Naast overheden komt een
groeiend aandeel inkomsten uit private giften en sponsoring van bedrijven
die gebruik maken van Treecological om hun CO2 -uitstoot te berekenen
en te compenseren.

SELELA

Herbebossingsproject
in Paltas.

BOS+ PLAATST DRIE BILLBOARDS
IN DE ACHTERTUIN VAN JOKE
SCHAUVLIEGE MET EEN NIET MIS
TE VERSTANE BOODSCHAP

erkende reservaten in Peru en Ecuador worden mede door BOS+
beschermd

Ceiba-boom

Brilbeer

ECUADOR
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Film in het Bos-voorstellingen over heel Vlaanderen;
1850 toeschouwers

21/3

Wie regelmatig beweegt in het groen, voelt zich gelukkiger,
ervaart minder stress, is meer geconcentreerd en slaapt beter. Dat
zijn de opvallende resultaten van de campagne 30-30 die BOS+
samen met het gezondheidsfonds CM en het Agentschap voor
Natuur en Bos organiseerde in 2018. Maar liefst 5.400 Vlamingen
engageerden zich om gedurende 30 dagen 30 minuten te bewegen in de natuur. Van een succes gesproken!

OPBRENGSTEN BOS+
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Luipaard

WERKING IN VLAANDEREN
BOS+ ZET DUURZAAMHEID OP DE DESIGN AGENDA

Waoranis

Mantelbrulaap

BOS+ IN CIJFERS

NGORONGORO-KRATER

SAMENWERKING MET 3 INHEEMSE NATIONALITEITEN

OEGANDA
BOS+ en lokale partners beschermen de bedreigde bossen rond de
kratermeren in West-Oeganda en werken mee aan een omschakeling van traditionele landbouw naar agroforestry. Die combinatie
moet het levensonderhoud van rurale gemeenschappen in West-Oeganda verbeteren.

DE KLEINE LETTERTJES

BOS+ is het samenwerkingsverband tussen BOS+ Vlaanderen vzw
en BOS+ tropen vzw. Het kantoor van BOS+ is gelegen aan de
Geraardsbergsesteenweg 267 in 9090 Gontrode.
De belangrijkste financiers van BOS+ zijn: FOD Ontwikkelingssamenwerking, Departement Leefmilieu en Energie, ANB, VFTB, Limburg.
net, Telenet, Departement Buitenlandse Zaken Vlaanderen, Eandis,
Koning Boudewijnstichting, VDAB, provincie Vlaams-Brabant, provincie Oost-Vlaanderen, stad Antwerpen, Nationale Loterij, 11.11.11.

402.000

ha

zo groot is het Amarakaeri-Gemeenschapsreservaat in Peru, ondersteund door BOS+
en door de UICN erkend als een van de
best beheerde gebieden ter wereld.
Als ngo actief in de natuur- en milieusector proberen we te doen
wat we van het brede publiek, de privé-sector en de beleidsmakers
verlangen: leven en werken op een zo duurzaam mogelijke manier . Zo zijn we ondertekenaar van het FSC-convenant, dragen onze
T-shirts bio- en/of fair trade labels, bieden we op activiteiten enkel
veggie catering aan, beperken we ons energie- en waterverbruik,
zetten we maximaal in op (plooi)fiets, openbaar vervoer en Cambio
en compenseren we onze CO2-uitstoot met Treecological.be.

De opbrengsten investeren we in aanplantingen, educatieve projecten, studiewerk
en het stimuleren van bosbeleving op allerlei manieren. Van een totaal aan kosten
van € 2.677.144 gaat € 961.697 naar het
enthousiaste BOS+ team van een 20-tal
medewerkers die samen met verscheidene
partnerorganisaties de doelstellingen van
BOS+ waarmaken. In de Tropen gaat daarom een groot deel van de bestedingen
naar lokale partners.

Vzw BOS+ Vlaanderen en vzw BOS+ Tropen hebben een erkenning
voor het afleveren van fiscale attesten. De voorgestelde cijfers kan je
ook terugvinden in de geauditeerde jaarrekeningen neergelegd bij de
Nationale Bank van België.
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