Be Bio Base, geïnspireerd door de natuur
Samen voor een duurzame bio base maatschappij
Be Bio Base leden helpen leden
Het goede doel met een meerwaarde
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Be Bio Base helpt bij oogst, verkoop en marktontwikkeling

Allen SAMEN delen we in de MEERWAARDE
 Positieve resultaten
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BE is zijn, is handelen, is doen. BE is ontwikkelen, is welzijn. BE is de stap zetten naar een duurzame
maatschappij. BE is durven, stap voor stap. BE is actie op korte en lange termijn. BE is investeren in
de toekomst. BE is samen werken aan een duurzame toekomst. BE start vandaag
BIO is leven, het is zonlicht opgeslagen in een zeer grote verscheidenheid aan planten en dieren,
gezamenlijk biomassa. Net die biodiversiteit maakt het mogelijk dat biomassa op zeer verschillende
manieren kan worden gebruikt. Biomassa is voedsel, voeder, vezels, energie, biomateriaal.
Biomassa is de enige hernieuwbare en natuurlijke grondstof
BASE, Agroforestry, de kruisbestuiving van land- en bosbouw zorgt voor duurzame natuurlijke en
hernieuwbare grondstoffen. Ze vormen de noodzakelijk BASIS voor elk duurzaam, sociaal, ethisch,
ecologisch en economisch model. Biomassa als basis van een bio base maatschappij en gesloten
kringlopen

Investeringsgift 100 Euro = 20 Euro GIFT + 80 Euro INVESTERING
Boer plant en onderhoud agroforestry aanplanting
Vijfde jaar OOGST, opbrengst = 90 Euro
Evenwaardig verdeling = 45 Euro BOER + 45 Euro GEVER
Is uw ‘beloning’ voor de dienstverlening door het verlenen van uw vertrouwen in de boeren en hen in staat te
stellen een agroforestry project op te starten, te onderhouden en een duurzame hernieuwbare natuurlijke
grondstof te produceren voor veelzijdige bio base toepassingen : voedsel, voeder, vezel, energie, moleculen

Be Bio Base, geïnspireerd door de natuur
Het Arbolivia-project ondersteunt de boeren in het Amazonewoud van Bolivia.
De eerste stap naar duurzaamheid en een bio base maatschappij
Uw investeringsgift helpt in het aanplanten en herbebossen van hun grond. Ze krijgen
professioneel advies, een aanplant- en onderhoudspremie. De opbrengsten uit
houtoogst en koolstofopslag worden herverdeeld tussen de investeerders en de boeren.

Be Bio Base ondersteunt het project o.a. in de
verdere uitbouw van de houtketen, het opwaarderen
van het hout, het uitbouwen van de marktketen, optimaal gebruik verzekeren van
alle nevenstromen om op deze wijze een zo goed mogelijke spreiding van
inkomsten te bekomen.

“Deze mensen geloven in ons. Ik ben dan ook trots dat ik hen kan tonen dat ik hun
vertrouwen waard ben. Ik werk hard, om te tonen aan mijn investeerders dat ik mijn
contract echt wil waarmaken. Ik kan hen niet genoeg bedanken.” - Isidro Colque
Condo, fiere boer en landeigenaar in het Boliviaanse regenwoud

$ 2,8 MILJOEN INVESTERINGSKAPITAAL  TUSSEN 2014-2050 $76 MILJOEN HOUTINKOMSTEN
“Nu ik hier ben doet het deugd te zien dat onze investering echt helpt. Deze mensen
appreciëren oprecht onze ondersteuning. Het project maakt echt het verschil in hun
leven !” – JW, bezocht de boeren, en zag dat haar investeringsgift goed wordt gebruikt.
“Biomassa is de enige echte duurzame hernieuwbare maar bovenal natuurlijke grondstof. Door te investeren in de
basis productie via agroforestry kunnen we echt het verschil maken. Het is de eerste stap naar een bio base
maatschappij, zonder olie, aardgas, steenkool.” - Tom Anthonis, bezieler Be Bio Base

Een gift is éénmalig, de investeringsgift kan met succes
keer op keer worden gebruikt. De investeringsgift, de gift
met een meerwaarde !
David Vincent, Arbolivia UK Project.
Lees meer over Arbolivia op projecten Be Bio Base

Be Bio Base, geïnspireerd door de natuur

Lees meer op www.bebiobase.be of Contacteer ons info@bebiobase.be
Bedrijf ? Contacteer ons voor onze specifieke diensten op maat van uw bedrijf, duurzaamheidsscan, uw
investeringsgift op maat = geven met een meerwaarde, partnership, sponsorship…

Be Bio Base, geïnspireerd door de natuur, vzw
Tom Anthonis, Bezieler
Martelaarslaan 355
B-9000 Gent
België

+32 476 53 77 68
info@bebiobase.be
www.bebiobase.be

Ja, ik word lid van Be Bio Base, vzw. Klik hier om u elektronisch in te schrijven of stuur onderstaande strook
terug naar bovenstaande adres of e-mail.
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Be Bio Base v.z.w. rekeningnummer
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€ éénmalig
maand
jaar
BE70 8900 1502 4725 met BIC VDSPBE91
Lidgeld + jaar + NAAM

Tip : Maak tijdens uw betaling een permanente opdracht, spaart kosten en verzekert uw betaling en steun op lange termijn

10,- € = 1 boom, 1 ton CO2, toegang tot opleiding - 50€ = 5 bomen en fruitgewassen, CO2 opslag, opleiding –
100 € = 1 are bos, 10 Ton CO2 onderhoud, opleiding en advies - 250€ = 25 Ton CO2 gemiddelde jaaruitstoot
gezin in EU - 500€ = 1 ha bos & agroforestry, onderhoud, opleiding, marktontwikkeling.
U kan de algemene voorwaarden tot lidmaatschap van Be Bio Base vzw nalezen op de website www.bebiobase.be
Uw gegevens worden opgenomen in de databank van Be Bio Base vzw. U heeft het recht uw gegevens steeds in te kijken of op te vragen. Ze worden enkel gebruikt voor en door Be Bio
Base vzw en worden niet ter beschikking gesteld van derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
Be Bio Base vzw is een vereniging zonder winstoogmerk, en gebruikt de ter beschikking gestelde tegoeden steeds voor de verwezenlijking van haar doelstellingen. Be Bio Base vzw is een
ledenvereniging, en in geen enkel geval een financiële of bancaire instelling. Be Bio Base vzw biedt geen enkele kapitaalsgar antie, maar stelt als organisatie alles het in het werk om via
goede samenwerkingsverbanden tussen alle leden en partners tot gedragen resultaten te komen die in de eerste plaats de ecologische en sociale verwezenlijkingen vooropstellen gevolgd
door de economische.

