
Steun met uw investeringsgift 

Be Bio Base v.z.w. 
geïnspireerd door de natuur



Wil je bijdragen aan een betere sociale en ecologische
wereld ? Wil je ook weten waar je steun naar toe gaat ?
Waarvoor die gebruikt wordt ?

Je wil vooral zeker zijn dat je bijdrage echt een verandering 
en verbetering heeft gebracht ? 

Ja, dan zijn de Be Bio Base projecten iets voor jou !
Hoe werkt het ? 

De investeringsgift
geen gift maar een investeringsgift 



De investeringsgift
geen gift maar een investeringsgift

Be Bio Base v.z.w. investeert uw gift in het opstarten en ondersteunen 
van duurzame bio base projecten met een terugverdieneffect 



Het is een innoverend project, 

Een nieuwe manier van steun gecombineerd met ecologie, 
sociale waarden en economische opbrengsten

EEN GOED DOEL MET EEN MEERWAARDE

Eenvoudig  investeringsgift = gift + investeren
 in bosbouw en landbouw
 de boer krijgt financiële steun & advies i.v.m. 

beplanting, oogst, verkoop, producten, 
marketing..... 

Opbrengst = 50% Boer & 50% Leden Be Bio Base



Steun met uw investeringsgift

Bebossing Amazonewoud Bolivia
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Effectieve resultaten

Toonaangevend project

Beheerd door boeren
en 

Lokale gemeenschappen

Sociaal
Ecologisch

Economisch



Sociaal ethisch

 Eigen engagement
 Op eigen grond

 Begeleiding & advies
 Opleiding & training

 Lange termijn betrokken
 Stabieler inkomen
 Uitweg uit armoede



Ecologisch

 Streekeigen bomen
 Bos & landbouw = agroforestry
 Meer waarde uit eigen grond

 Halt aan ontbossing
 Stabiele koolstofopslag

 Hogere biodiversiteit
 Robuuster ecosysteem
 Hogere verscheidenheid aan 

ecosysteemdiensten



Ecologisch

 Halt ontbossing = 25 % 
van klimaatverandering
 Golfstroom
 Directe invloed EU

 Stabiele koolstofopslag
 620 000 ton CO2
 1400 ha agroforestry



Economisch

 Bos & landbouw = agroforestry
 Meer waarde uit eigen grond

 Opbrengsten evenredig verdeeld
 Stabieler inkomen

 Lokale verwerking
 Opbouw economische waardeketen



RESULATEN
Mensen voor Mensen !

 900 boeren
 7000 ha bos gered
 1400 ha agroforestry 

geplant
 620 000 ton CO2

 GPS coördinaten per 
perceel

 Detail opvolgingsfiches
 Plan Vivo certificaat

Improving livelihoods
Restoring ecosystems

More then carbon credits



Investeringsgift
Bebossing Amazone

=
Positieve actie

 VOOR klimaat
 VOOR armoedebestrijding
 VOOR natuur & biodiversiteit
 VOOR koolstofopslag
 VOOR duurzame waardeketen
 VOOR natuurlijke grondstoffen
 VOOR duurzame bio base 

MAATSCHAPPIJ



Investeringsgift
=

Win-Win voor iedereen

 Geven & investeren
 Opbrengst evenredig 

verdelen
 Meer dan enkel natuur
 Meer dan enkel hout
 Meer dan enkel CO2

Mensen voor Mensen !



De investeringsgift
niet zomaar een gift maar een impuls d.m.v. investering

Be Bio Base v.z.w. investeert uw gift in het opstarten en ondersteunen 
van duurzame bio base projecten met kans op een terugverdieneffect 



Concrete acties
door  mensen voor mensen

Voor  beter klimaat  beter welzijn  betere leefomgeving

de partners gesteund door



Overtuigd ?

 Wil jij meewerken aan het 
opstarten en ondersteunen van 
duurzame bio base projecten ?

 Ben jij bereid om lokale boeren in 
het Boliviaanse regenwoud een 
kans te geven het heft in eigen 
handen te nemen ?

 Wil jij mee een impuls geven in de 
strijd tegen ontbossing met 
positieve effecten voor zowel de 
mens als de natuur ?



Lid worden van Be Bio Base v.z.w.
Stort uw investeringsgift vandaag nog

BE70 8900 1502 4725

HET GOEDE DOEL MET EEN MEERWAARDE

(BIC VDSPBE91)  - mededeling : LID + Naam 



Een duurzame samenleving gebouwd op een stevige 
BASIS van natuurlijke grondstoffen

www.bebiobase.be
info@bebiobase.be

Be Bio Base
Geïnspireerd door de natuur v.z.w.

Martelaarslaan 355 – B 9000 Gent - +32476537768 – info@bebiobase.be – www.bebiobase.be

Tom Anthonis
Bezieler  - Voorzitter
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