CBF Erkenningspaspoort

Work with Nature
Work with Nature zet zich in voor het behoud en herstel van minimaal 2000ha regenwoud in
Costa Rica doormiddel van aankoop en bescherming.

Sinds 1 december 2018

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Het regenwoud in Costa Rica is één van de meest mooie en
bijzondere plekken op aarde met een hele hoge biodiversiteit aan
planten en dieren. Essentieel om te behouden voor huidige en
toekomstige generaties. Helaas verdwijnt het regenwoud in rap
tempo en dat is zorgelijk.

Wij zijn er trots op dat wij momenteel 70 hectare Costa Ricaans
regenwoud actief beschermen, een lokale vertegenwoordiging
hebben, werken met louter vrijwilligers, de lokale bevolking
ondersteunen met, oa., werk en dat er meerdere langdurige
onderzoeken in het reservaat lopen.

Alle cijfers komen uit dit jaarverslag, deze cijfers zijn gevalideerd door het CBF.
Dit gaven we uit in 2018

Dit willen we bereiken
Het behoud en herstel van minimaal
2000ha regenwoud in Costa Rica.
Wij beschermen dit woud, bieden
toekomstperspectief voor lokale
bevolking, leiden kinderen op om zich
bewust te zijn van het belang van het
regenwoud en we doen onderzoek
naar, onder andere, de biodiversiteit.

€ 110.813

32%

Maatschappelijk doel

67%

Wervingskosten

1%

Kosten administratie
en beheer

32%

67%

Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Door het aanschaffen van land en
dit direct onder de
natuurbeschermingswet van
Costa Rica te plaatsen. Wanneer
nodig wordt er herbebost.
2. Door de natuur te beschermen
creëren we werkgelegenheid en
een gezondere leefomgeving.
Momenteel zijn er drie lokale
werknemers in dienst.
3. Wij delen onze kennis over het
belang van natuurbehoud. In
Costa Rica richten we ons op de
lokale bevolking, in Nederland op
schoolkinderen.
4. Met het onderzoek in ons
reservaat brengen we in kaart
hoe groot de impact van de
stichting is op de ecologische
integriteit van het gebied.

€ 74.663
Aankoop en beheer

100%

100%

Dit waren onze inkomsten in 2018

Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de
doelstelling

€ 129.772

€ 118.405
30%

47%

43%
57%

23%

Particulieren

30%

Bedrijven

23%

Organisaties zonder
winststreven

47%

Continuïteitsreserve
43%
Nodig om risico’s af te dekken en aan
toekomstige verplichtingen te kunnen
voldoen.
Overige reserves
57%
Bestemming (nog) niet door het bestuur
bepaald.

Medewerkers

0

Vrijwilligers

0

Sector

Natuur en milieu

Actief in

Costa Rica

