
à 10 ¼� x _____ boom = ______ Euro 
à 250 ¼�= 25T CO2 gemiddelde CO2  
      jaaruitstoot gezin in EU 
à 500 ¼�= 1ha agroforestry 
à Vrije bijdrage = ___________ Euro 
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PC & Plaats _________________________ 
E-mail_______________________________ 
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De investeringsgift is  geven en  
investeren. Je helpt direct en deelt eerlijk in de voordelen 
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HHQ��LQYHVWHULQJVJLIW 
Þ 1 boom 
Þ 1 ton CO2 
Þ Opleiding en advies 10Φ с 

:ŝũ �Ğ�ďŽĞƌ 



Þ Wil jij mensen uit armoede 
halen ? 

Þ Wil jij mensen rechtstreeks en 
concreet helpen ? 

Þ Wil jij een bijdrage leveren aan 
natuur en bos? 

Þ Wil jij een positieve actie voor 
het klimaat? 

Þ Wil jij je ecologisch voetafdruk 
verlagen? 

Dan is  de investeringsgift 
iets voor jou! 
Help een boer in het  
regenwoud van Bolivia 

+RH�KHOS�MH�PHW�HHQ 
LQYHVWHULQJVJLIW" 

Herbossing door boeren van het 
regenwoud in Bolivia 

Sociaal 
Þ Aanplant- en onderhoudspremie 
Þ Opleiding en advies 
Þ Spreiding risico's 
Þ Stabieler inkomen, uitbouw toekomst 
Þ Gemeenschapsgevoel 
Ecologisch 
Þ Behoud bestaand oerwoud 
Þ Aanplant agroforestry (*) 
Þ Behoud natuurwaarde, leefmilieu 
Þ Opslag CO2, goed voor klimaat 
Economisch 
Þ Grotere verscheidenheid oogst: hout, fruit, groenten, graan 
Þ Stabielere opbrengst en inkomen 
Þ Ontwikkeling markt, handel, ver-werking 

'HOHQ�LQ�GH�YRRUGHOHQ 
Þ Investeringsgift is gift en           investering 
Þ Directe steun aan de boer 
Þ Na vijf jaar bepaling waarde oogst 
Þ Evenwaardig en eerlijk delen in opbrengst tussen jij en de boer 
Þ Win - win voor iedereen 
 5HVXOWDWHQ�LQ�%ROLYLD 

:LO�MLM 
¥�DUPRHGH�GH�ZHUHOG�XLW�" 
¥�KHW�YHUVFKLO�NXQQHQ�PDNHQ" 

ϲϮϬϬϬϬ dŽŶ��KϮ 

'H�ELR�EDVH�NHWHQ 
Þ Een bio base maatschappij maakt gebruik van hernieuwbare natuur-lijke grondstoffen, biomassa bvb. uit duurzame agroforestry (*)   projecten. De eerste schakel in de bio base kringloop. 

ϵϬϬ ďŽĞƌĞŶ 
ϳϬϬϬ�ŚĂ KĞƌǁŽƵĚ�ŐĞƌĞĚ 

ϭϱϬϬ�ŚĂ �ŐƌŽ ĨŽƌĞƐƚƌǇ 

         www.bebiobase.be      het goede doel met een meerwaarde                      geven & investeren - samen delen  

* Boeren planten agroforestry d.w.z. gewassen en bomen 
met jouw steun en samen delen we in de voordelen 


