BOS
Bosbouw Ontwikkelings Samenwerking
Kort geleden is de stichting voor Nederlandse Bosbouw Ontwikkelings Samenwerking (BOS) opgericht.
Deze organisatie heeft voorlopig onderdak gevonden
bij het Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp" in Wageningen.
In september 1979 nam een aantal doctoraal stu·
denten (LH·tropische bosbouw) het initiatief om een organisatie voor tropische bosbouw(ers) op te zetten.
Deze instantie zou de Nederlandse activiteiten op het
gebied van tropische bosbouw moeten stimuleren en,
waar mogelijk, en nodig, beter coördineren.
Destijds werd besloten tot het houden van een
enquête onder alle tropische bosbouwers om de beo
langstelling voor BOS te peilen. De respons was hoog
en het enthousiasme groot. Hinkeloord en "De Dorschkamp" vormden een comité voor de oprichting van
BOS en na een periode van voorbereiding is de eerste
nieuwsbrief van BOS in november 1981 uitgekomen
en de oprichting van de stichting een feit. De doelstellingen van de organisatie zijn als volgt geformuleerd:
- Het bevorderen van een optimale kwaliteit van het
ontwikkelingswerk van tropische bosbouwers in de
praktijk.
- Het op gang brengen en onderhouden van informa·
tie·uitwisseling tussen tropische bosbouwers onderling
en tussen hen en de diverse instellingen, die zich met
de tropische bosbouw bezighouden.
- Het bevorderen van een zo breed mogelijk gerichte
aandacht voor het bos, de bosbouw en haar maat·
schappelijk belang in de tropen en subtropen in de
ruimste zin van het woord.
De doelstellingen zijn nogal breed geformuleerd, zo·
dat er in de loop der tijd voldoende ruimte open blijft
voor nieuwe initiatieven. Om mee te beginnen is de or·
ganisatie ter verwezenlijking van haar doelstellingen
gestart met de volgende activiteiten:
1 het uitgeven van een nieuwsbrief waarin berichten
en mededelingen over en uitwisseling van praktische
ervaring, korte beschrijvingen van bestaande en te on·
dernemen projecten, nieuwe publikaties en vacatures
etc. opgenomen kunnen worden;
2 het onderhouden van contact met soortgelijke organisaties in Duitsland, Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten;
3 het in brede kring onder de aandacht brengen van
relevante zaken betreffende de bosbouw in tropen en
subtropen enerzijds via contactpersonen bij diverse or-

ganisaties en anderzijds met behulp van de nieuwsbrief;
4 het onderhouden van contact met organisaties
zoals NILl/MPW en BOW die zorgdragen voor het optimaal functioneren van de ontwikkelingswerkers in de
praktijk.
Het secretariaat van de organisatie, dat momenteel
een part-time bezetting heeft op "De Dorschkamp" ,
houdt een volledig adressenbestand van alle tropische
bosbouwers bij. Er wordt tevens gewerkt aan een overzicht van de belangrijke vaktechnische gegevens van
de tropische bosbouwers op alle niveaus (MBO, HBO,
LH e.a.) om uiteindelijk de vraag naar en het aanbod
van werk in projecten op dit vakgebied direct met elkaar in contact te kunnen brengen.
Zodra de organisatie goed van de grond is gekomen
ligt het in de bedoeling om de activiteiten geleidelijk
aan uit te breiden naar:
a het verspreiden van kennis over tropische bosbouw in het algemeen en het stimuleren van het gebruik en de verbreiding van ervaringen van afgesloten
en lopende bosbouwprojecten in het bijzonder;
b het bemiddelen bij het uitwerken van adviezen en
bijdragen aan afgebakende onderwerpen met betrekking tot bosbouwkundige ontwikkelingssamenwerking,
indien nodig met andere disciplines samen;
c het organiseren van ondersteuning (back-stopping
en refreshing courses) op vaktechnisch gebied aan
bosbouwers in de tropen.
Hoewel het BOS-adressenbestand redelijk volledig
lijkt, is het goed mogelijk dat bepaalde geïnteresseerde
tropische bosbouwers de eerste nieuwsbrief niet ontvangen hebben. Zij kunnen dit nummer aanvragen bij
het secretariaat BOS op "De Dorschkamp", Postbus
23, 6700 AA Wageningen.
In het eerste nummer van de nieuwsbrief is op de
laatste pagina ruimte gemaakt voor een klein formulier
voor het invullen van belangrijke vaktechnische gegevens.
Een ieder die de nieuwsbrief ontvangen heeft wordt
verzocht om dit formulier in te vullen en op te sturen
naar het BOS-secretariaat, "De Dorschkamp", Postbus 23, 6700 AA Wagenigen, tel. 08370-19050. (Studenten wordt dringend verzocht hun vakkenpakket en
ervaring tijdens hun praktijk op dit formulier aan te geven.)
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