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Vijko Lukkien en Eric Augusteijn

Van de redactie
In dit laatste nummer van Trésor Nieuws (TN25) vóór de zomer wordt u van harte uitgenodigd deel te nemen aan een 

speciale dag voor U als donateur op 22 juni a.s.

U vindt het programmaoverzicht in dit nummer. Deze dag zal plaatsvinden in de prachtige omgeving van de Botanische 

Tuinen van de Universiteit Utrecht.

Daarnaast leest U in dit nummer een toelichting van de heer G(ijs) van Tol op het beheerplan van het reservaat. In dit 

belangrijke document, dat onlangs is gereed gekomen, is het beleid ten aanzien van het beheer, onderzoek en educatieve 

activiteiten voor de komen jaren vastgelegd.

De penningmeester van de Stichting de heer F(rans) Maas Geesteranus geeft u in dit nummer een overzicht van de 

inkomsten en uitgaven in 2007 en natuurlijk krijgt u een kort nieuwsoverzicht  over het reservaat van onze leden van de 

Association Trésor in Frans Guyana.

Het Bestuur van de Stichting Trésor hoopt u natuurlijk te kunnen verwelkomen op de donateursdag 2008 in de Botanische 

Tuinen. Geeft u zich vooral tijdig op.
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Vijko Lukkien

Donateursdag Trésor 2008
Zondag 22 juni in de Botanische Tuinen van de 
Universiteit Utrecht
Het Bestuur van de Stichting Trésor nodigt u als donateur 

van harte uit om op zondag 22 juni a.s. deel te nemen 

aan onze jaarlijkse donateursdag.

Deze dag zal worden gehouden in de tropische omgeving 

van het kassencomplex van de Botanische Tuinen van 

de Universiteit Utrecht (www.botanischetuinen.uu.nl), 

gelegen in het Universiteitscentrum De Uithof (Utrecht).

Naast een aantrekkelijk informatief programma in de 

ochtend zal deze dag ‘s middags worden afgesloten met 

een uitgebreide rondleiding door de tuinen.

U wordt vanaf 10.00 uur welkom geheten bij de 

hoofdentree van de Tuinen aan de Budapestlaan 17, 

waarna om 10.30 uur het programma zal beginnen met 

een welkomstwoord van de voorzitter van het bestuur, 

jhr. L. de Geer van Oudegein.

Na een korte wandeling door de prachtige tuinen 

wordt u om 11.00 uur in de grote collegezaal van 

Aardwetenschappen ontvangen door de dagvoorzitter, 

de heer A. de Lang (bestuurslid van de Stichting), waarna 

vier presentaties zullen worden gegeven.

Vier presentaties
Dr. H(ans) ter Steege (wetenschappelijk adviseur 

van de Stichting) zal een voordracht verzorgen over 

zijn onderzoek naar de botanische diversiteit in 

het Amazonegebied en de Guyana’s in relatie tot 

natuurbescherming en natuurlijk het Trésorinitiatief.

Dr. P(ita) A. Verweij (eveneens wetenschappelijk adviseur 

van de Stichting) zal u informeren over een nieuw project 

in Frans Guyana (Trésor) en Suriname. Dit project heeft 

als doel een beleidsinstrument te ontwikkelen, waarbij in 

het kader van de problematiek van de CO2-compensatie 

juist het behoud van bestaande bossen een belangrijke 

rol vervult. Dit project wordt mogelijk gemaakt door en 

vindt plaats in samenwerking met het Wereld Natuur 

Fonds.

Na de pauze komen onze boswachters van het 

Trésorreservaat aan het woord.

Mevr. C(harlotte) Briand vertelt u over het nieuwe 

educatieve programma dat in het reservaat ontwikkeld 

wordt voor gezinnen met kinderen in Frans Guyana. Dit 

project wordt gefinancierd door het Franse Electriciteits 

Bedrijf EDF.

En tenslotte neemt K(évin) Pineau  u mee in zijn 

onderzoek naar de samenstelling van vogelpopulaties 

in de ondergroei van het regenwoud in Trésor. Dit 

ringonderzoek heeft inmiddels belangrijk bijgedragen 

aan onze kennis over de omvang en dynamiek van de 

enorme vogelrijkdom ter plaatse. 
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De tropische kassen brengen de imponerende flora van Zuid-Amerika dichterbij

Rondleidingen door de tuinen
Na de lunchpauze (neemt u zelf een boterham mee, wij 

zorgen voor een kopje soep) zullen om 14.00 uur de 

rondleidingen door de tuinen beginnen.

Deze rondleidingen bevelen wij van harte aan. Niet 

alleen omdat de Botanische Tuinen in juni op hun mooist 

zijn, maar vooral ook omdat  u rondgeleid zult worden 

door een drietal specialisten op het gebied van zowel 

tropische planten als planten uit het gematigde klimaat. 

Natuurlijk mag u een introducé meenemen, wij vragen 

u alleen om u tijdig op te geven voor deze dag. Zie 

hiervoor het bijgevoegde opgaveformulier.    

Een impressie van de rotstuin.
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Vanessa Siaudeau, studente uit Frankrijk

Vanessa Siaudeau
Vanessa Siaudeau is sinds kort als stagiaire bij de 

Association Trésor in verband met een studieproject 

milieu-educatie. De stage van drie maanden is een 

onderdeel van haar academische studieprogramma 

Master Mediation Milieuwetenschappen aan de 

Universiteit van Versailles. Haar studieopdracht is het 

maken van een educatief boekje voor bezoekers die een 

wandeling maken over het natuurpad.

De amfibieënpoel

Amfibieën
In mei is het team van het reservaat een paar dagen 

de savannes ingegaan. We hebben toen ook de 

amfibieënpoel bezocht, die ontdekt werd tijdens het 

botanisch onderzoek van Renske Ek in 2006. We hebben 

van de gelegenheid gebruik gemaakt om een pad aan 

te leggen, waardoor we dat punt voortaan snel en veilig 

kunnen bereiken voor inventarisaties van de fauna.

In de savannes hebben we een amfibiesoort ontdekt 

die nieuw is voor het reservaat: Leptodactylus fuscus. 

Deze soort wordt gewoonlijk gevonden in de Guyanese 

kustsavannes. Ook hebben we in de eerste savanne een 

Hyla punctata (omslagfoto) waargenomen.
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Kévin Pineau en Charlotte Briand

Bericht uit Trésor

 Leptodactylus fuscus

Pipra erythrocephala, 
Goudkopmanakin
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Vogelonderzoek
Al eerder berichtten wij in Trésor Nieuws over het 

vogelonderzoek dat nu een jaar loopt.

Het belangrijkste doel van dit onderzoek is te 

begrijpen hoe de dynamiek is van de vogelpopulaties 

in de ondergroei van het bos: overlevingspercentages, 

broedseizoen (de tropen kennen geen zomer en 

winterperiode!), territoriumtrouw, verplaatsingen in 

verschillende seizoenen of in verschillende jaren, variatie 

in populatiedichtheid. Deze studie moet ons leren hoe 

deze populaties zich organiseren in de loop van de 

seizoenen en over de jaren. De kennis die wij nu hebben 

van de bosvogels in Guyana is onvoldoende om deze 

vragen te beantwoorden. De meeste vogelonderzoeken 

besloegen maar een heel korte tijd of hadden maar 

betrekking op heel bijzondere soorten en niet op 

het geheel van de gewone vogelbevolking van de 

ondergroei.

Het verwerven van deze kennis kan bijdragen in het 

kiezen van de juiste beheersmaatregelen voor het 

reservaat. 

In een jaar onderzoek zijn inmiddels 640 vogels 

gevangen, behorend tot 56 verschillende soorten. Van de 

geringde exemplaren kwam bijna 34% voor een tweede 

keer in het net.

Puzzeltocht in de natuur
In het kader van het Natuurfeest 2008 (een nationaal 

evenement, 24-25 mei), hebben we op het natuurpad 

een puzzeltocht georganiseerd.

We hebben de twaalf deelnemers in drie teams 

ingedeeld. Ieder team kreeg de opdracht zich in te 

beelden een dier te zijn, een vleermuis, een toekan, een 

brulaap. De dieren waren zogenaamd vergeten wat hun 

levenswijze, voedsel, vijanden, enz. zijn. Door middel van 

spelletjes, raadsels, puzzels en andere opdrachten langs 

het natuurpad moesten ze daarachter zien te komen. 

De deelnemers vonden deze ietwat originele wandeling 

erg leuk. 

Doel van het spel is uiteraard om de wisselwerking 

te laten ontdekken tussen het bos en de dieren die 

erin leven en het belang van behoud en bescherming 

daarvan. 

Charlotte Briand, onze boswachter, laat een lid van ieder team een 

boomvrucht uit een tas pakken om te bepalen welk dier het team in 

het spel is.

Hylophilax poecilonotus, Schubrug miervogel
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Beheerplan als middel voor effectief en efficiënt beheer

Wereldwijd is het areaal aan beschermde gebieden de 

laatste 10 jaar flink toegenomen. Het doel om van alle 

belangrijke ecosystemen tenminste 10 % als reservaat 

aan te wijzen komt daarbij langzaamaan in zicht. Maar... 

het organiseren van een beschermde status voor een 

gebied is slechts een eerste stap op weg naar het behoud.  

Een van de belangrijkste vervolgstappen is het opstellen 

(en uitvoeren) van een beheerplan voor het beschermde 

gebied. Zo’n beheerplan geeft een beschrijving van het 

gebied en de belangrijkste bedreigingen en geeft aan 

welke activiteiten ontplooid moeten worden om een 

effectieve bescherming te waarborgen. 

Helaas is voor heel veel beschermde gebieden in de 

wereld nog geen beheerplan aanwezig. Dat  betekent 

maar al te vaak dat er geen of weinig controle is op 

illegale kap of jacht, dat er geen activiteiten zijn om 

draagvlak te ontwikkelen bij de lokale bevolking, en dat 

er geen onderzoek plaats vindt om de kennis over het 

gebied te vergroten. 

Met het nu aanwezige beheerplan neemt het Trésor 

reservaat ook hier dus weer een voortrekkersrol op zich.

Inhoud van het beheerplan
Het beheerplan omvat allereerst een beschrijving van 

het reservaat en de omgeving;  onderdeel van die 

beschrijving zijn de lijsten met waargenomen plant- en 

diersoorten. Vooral de lijsten van planten, vogels en 

zoogdieren zijn reeds indrukwekkend lang en bevatten 

ook een aantal zeldzame soorten. Daarmee wordt het 

belang van het gebied nog eens onderstreept. 

Verder omvat het beheerplan een evaluatie van de 

gegevens uit het beschrijvende gedeelte en een analyse 

van de belangrijkste bedreigingen. Samen met de 

voor het Trésor reservaat geformuleerde lange termijn 

doelstellingen vormt dit de basis voor het laatste en 

belangrijkste deel van het beheerplan, namelijk de 

uitwerking van de lange termijn  doelstellingen in een 

concreet werkplan voor de periode 2007- 2011. Dat 

werkplan omvat onder andere de volgende activiteiten: 

Behoud van het natuurlijk erfgoed
In de praktijk betekent dit het duidelijk markeren van de 

grenzen van het reservaat en het verzorgen van controles 

op illegale jacht en andere ongewenste activiteiten. 

Gijs van Tol

Beheerplan Trésor
Belangrijke stap bij de 
bescherming van het reservaat

De Crique Favard, 
foto Foto Natura

Als eerste reservaat in Frans Guyana beschikt het Trésor reservaat over een zeer gedegen 
beheerplan voor de periode 2007- 2011. Het plan is opgesteld door een team van deskundigen 
onder leiding van Kévin Pineau. Aan de basis van het plan liggen tal van rapporten, kaarten 
en andere gegevens. Eén rapport moet zeker speciaal worden genoemd: het RAPPAM (Rapid 
Assessment and Prioritization of Protected Area Management), opgesteld door Elizabeth Fontein 
in 2007, in het kader van haar masterstudie aan de Universiteit Utrecht.



8

Ook de officiële  status van het reservaat en het 

overleg daarover met de overheid en met collega’s van 

omringende reservaten is een punt van aandacht. 

Kennisontwikkeling
De belangrijkste activiteiten zijn hier het uitvoeren 

van diverse inventarisaties; die leveren de gegevens 

die de basis vormen voor een efficiënte en effectieve 

bescherming van het gebied. Zo is er bijvoorbeeld nog 

weinig bekend over de vleermuizen, insecten en vissen 

die in het gebied voorkomen. 

Communicatie en bewustwording
Voorlichting en educatie zijn van cruciaal belang om het 

draagvlak voor de bescherming van het Trésor reservaat 

(en de omgeving) te vergroten. Indirect wordt hiermee 

ook de toekomstige financiering van de activiteiten 

bevorderd. Belangrijke activiteiten zijn het begeleiden 

van bezoekers, het ontwikkelen van een gids voor het 

natuurpad, en het onderhoud aan carbet en natuurpad. 

Speciale aandacht is er voor de voorlichting aan kinderen 

en het ontwikkelen van lesmateriaal.  Bij al deze 

activiteiten speelt het nieuw te bouwen carbet een grote 

rol. Ook het uitdragen van onderzoeksresultaten is een 

onderdeel van het communicatiebeleid. 

Mankracht en middelen voor het beheer
Voor alle administratieve zaken, zoals de coördinatie 

van de activiteiten, opstellen van rapporten en verslagen 

en het financieel beheer is deskundig personeel en 

continuïteit een belangrijke randvoorwaarde. 

En over vijf jaar...
Het beheerplan en het werkplan geven duidelijk 

richting aan voor de activiteiten voor de komende vijf 

jaar. In die tijd zullen ongetwijfeld de nodige successen 

worden geboekt:  een bescheiden toename van grotere 

zoogdieren als de tapir,  meer kennis van de biodiversiteit 

en de dynamiek van dit unieke stukje tropisch 

regenwoud, een grote betrokkenheid van de lokale 

bevolking en een warme belangstelling van donateurs. 

Maar natuurlijk zullen er ook tegenslagen zijn.

Het beheerplan is dan een belangrijke basis voor een 

evaluatie van het in de afgelopen jaren gevoerde beheer: 

wat heeft goed gewerkt, waar zitten verbeterpunten, en 

hoe gaan we dat aanpakken. Maar dan zijn we al weer 

bij het beheerplan 2012- 2016!

Het bestuur van UBV, trouwe helpers  bij het samenstellen 
van brieven en het verzenden van Trésor Nieuws.

Dank u wel
Het Trésorproject is vooral zo succesvol geworden 

doordat veel donateurs ons ieder jaar opnieuw 

financieel blijven steunen.

Daarnaast is het zeer verheugend dat wij regelmatig 

bijzondere blijken van steun mogen ontvangen in de 

vorm van giften of in natura.

Voor deze steun die wij sinds het verschijnen van het 

vorige nummer van Trésor Nieuws (24) ontvingen willen 

wij de volgende personen en organisaties hartelijk dank 

zeggen: mevrouw E.J. Gerbrands, mevrouw Biemond, 

de heer J.H. Smittenberg, de heer E. Augusteijn en 

het Bestuur en vrijwilligers van de Utrechtse Biologen 

Vereniging (UBV).

Namens het Stichtingsbestuur en de Association Trésor 

hartelijk dank!



Triodos Bank
Sinds de oprichting in 1996 is de C&E Bank de huisbankier 

geweest van de Stichting. De C&E is in 2007 overgenomen 

door Van Lanschot Bankiers en hierdoor is de synergie 

tussen beide instellingen minder duidelijk geworden.

In oktober 2007 is de Stichting overgegaan naar een 

nieuwe bank, de Triodos Bank, bij velen wel bekend door 

haar investeringen in ecologisch verantwoorde projecten.  

De lening en een groot deel van het betalingsverkeer zijn 

nu overgeheveld naar de Triodos Bank. Wederom staat 

de Universiteit Utrecht garant voor de nieuwe lening.

De rekening bij de Postbank zal nog gedurende 2008 

aangehouden worden omdat er nog steeds donaties op 

ontvangen worden. Eind 2008 zal ook deze rekening 

opgeheven worden.

Donaties
De Stichting heeft zich ook in 2007 weer gelukkig mogen 

prijzen met een gestadig groeiend aantal donateurs 

die vierkante meters adopteren, weliswaar bij een ten 

opzichte van 2006 bijna gelijkblijvend totaal bedrag van 

ongeveer € 24.000.

Daarnaast heeft een particulier 1000 m2 geadopteerd 

en een schenking gedaan voor een 10% aflossing van 

de lening bij de bank. Totaal heeft zij hiermee Trésor 

gesteund met een bedrag van € 30.000.

Het WNF heeft de Stichting ondersteund met € 42.000 

om de salarissen van de twee boswachters en de 

onkostenvergoeding van de conservator te dekken. 

Een bedrag van € 5.000 uit deze ondersteuning is 

gereserveerd voor de herinrichting van het nieuwe 

ontvangstgebouw in 2008.

Groene energieleverancier Greenchoice heeft een 

eenmalige donatie gedaan van € 25.000, ook voor de 

salarissen van de boswachters. Dit bedrag is gereserveerd 

voor besteding in 2008.

Inclusief een aantal kleinere bedragen zijn de totale 

inkomsten voor 2007 gekomen op € 125.123.

Reserveringen
Naast de uitgaven zijn in de exploitatierekening 2007 

drie grote reserveringen voor 2008 gedaan. De bedragen 

vindt u in het diagram.

Het totaal van de uitgaven komt hiermee op € 147.358. 

Daarmee komt het resultaat op een verlies van € 22.235.

KPMG heeft inmiddels de jaarcijfers 2007 goedgekeurd. 

Het bijbehorende rapport is beschikbaar en komt 

binnenkort op onze website, www.tresorrainforest.org.

 

9

Frans Maas Geesteranus, 

penningmeester Stichting Trésor

Financiën 2007

Hoofdzaken uit het financieel jaarverslag 2007*
De Stichting Trésor en de Association Trésor hebben beide in het jaar 2007 veel projecten 
en activiteiten voorbereid, waarvan nu in 2008 de uitvoering gaat beginnen. Ten eerste het 
ontvangstgebouw (‘carbet’). Het ontwerp is gereed, de vergunning is verleend. Helaas is er nu 
weer een vertraging in de bouw. De financiering hiervoor komt van de verzekeringsgelden 
(circa € 34.000) en een gift van € 10.000 van het Conservatoire du Littoral in Frans Guyana.
Een permanente tropenbestendige buitenexpositie van ‘totempalen’ met uitleg over de 
ecosystemen in het oerwoud is gemaakt en wordt in 2008 langs het natuurpad geïnstalleerd. 
De kosten hiervan zijn gemaakt in 2007 en bedragen € 8.500.
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Toen Tiede Jan en Marja Bijlsma uit Wageningen eind 

maart een feestje wilden vieren en hun vrienden hen een 

cadeautje wilden geven, kwamen ze op een grandioos 

idee: doe het geld dat je aan het cadeautje had willen 

besteden in een envelop en stop die bij aankomst bij ons 

in een grote envelop. De opbrengst is bestemd voor een 

goed doel. Daar waren natuurlijk meerdere opties voor, 

maar Tiede Jan en Marja kozen voor de bescherming van 

het tropisch regenwoud. Zij zijn ervan overtuigd dat vele 

druppeltjes op een hete plaat wel degelijk effect hebben. 

Dat wilden ze ook uitdragen. En omdat ze vanaf het 

prille begin in 1996 donateur zijn van de Stichting Trésor, 

gaat de hele opbrengst naar dát doel. Er kwam het lieve 

sommetje van € 1250 binnen. En om het helemaal mooi 

te maken, verdubbelden Tiede Jan en Marja het bedrag, 

zodat er in totaal maar liefst € 2500 werd overgemaakt 

naar de Stichting Trésor. Wat drijft mensen tot zo’n 

prachtig initiatief? Om daar achter te komen, zit ik op 

deze mooie vrijdagmiddag 16 mei bij Tiede Jan en Marja 

in de woonkamer op de Wageningse Berg een kopje 

koffie te drinken.

Waarom zijn jullie zo enthousiast over de 
Stichting Trésor? 
Marja (die Italiaans studeerde aan de Universiteit 

Utrecht): Ik ben indertijd, ik dacht dat het 1996 was, via 

het alumniblad van de Universiteit op jullie initiatief 

geattendeerd en ik was er meteen door gecharmeerd. En 

we zijn toen ook meteen donateur geworden. 

Tiede Jan (die in Amsterdam geneeskunde studeerde): Ik 

was erg onder de indruk van de viering van het tweede 

lustrum in Burgers’ Zoo in Arnhem. Het enthousiasme 

van de mensen, het feit dat al het werk van de Stichting 

door vrijwilligers wordt gedaan, de zekerheid dat er 

niets aan de strijkstok blijft hangen, dat alles gaf me 

een goed gevoel. En natuurlijk speelde ook mee dat de 

Universiteit bij jullie initiatief betrokken is en het actief 

ondersteunt. Dat maakt het bona fide. Plus natuurlijk het 

wetenschappelijk onderzoek dat door de Universiteit in 

het gebied wordt verricht, dat spreekt me erg aan.

Marja en Tiede 

Jan Bijlsma: 

“We willen 

een voorbeeld 

zijn voor onze 

kinderen en 

kleinkinderen”

Interview door Aart de Lang

Donateurs van het eerste uur 
doen grote schenking



Marja: We stortten elk jaar al een bedrag voor een aantal 

vierkante meters, maar na dat lustrum zijn we echt 

actief geworden in het geven van cadeaucertificaten, 

want je weet tegenwoordig toch niet meer wat je 

moet geven. Dus aan onze kinderen, kleinkinderen en 

vrienden. En laatst las ik in Trésor Nieuws dat een van 

mijn vriendinnen, die wij enkele vierkante meters hadden 

gegeven, nu ook zelf weer een grote schenking had 

gedaan. Een mooie spin-off dus.

Tiede Jan: Het is zo belangrijk dat er nog iets van dat 

tropisch regenwoud overblijft. Dat het niet allemaal gekapt 

en afgebrand en tot plantages omgebouwd wordt. Dat 

de flora en fauna zo veel mogelijk behouden blijven, nog 

afgezien van het belang van het regenwoud voor de CO2. 

Zo las ik onlangs op jullie site dat het bos in het Trésor-

gebied per jaar netto 700-4400 kg CO2 per hectare vastlegt 

en dat het nu mogelijk is jouw deel van de CO2-uitstoot die 

tijdens een vliegreis plaatsvindt, te compenseren door een 

bedrag bij te dragen aan de uitbreiding en het beheer van 

het Trésor-gebied. Ik vind dat een fantastisch initiatief en ik 

ga daar zeker aan meedoen.

En dan heb ik het nog niet eens over het behoud van 

geneeskrachtige planten die ons  misschien nog wel 

kunnen helpen bij het overwinnen van ziekten. Kortom, 

in dat opzicht, in het beschermen van de natuur willen 

we ook een voorbeeldfunctie vervullen voor onze 

kinderen en kleinkinderen. 

Ik bedank Tiede Jan en Marja nogmaals voor hun 

geweldige schenking aan ons project. We gaan die beslist 

gebruiken om onze activiteiten in het Trésorgebied voort 

te zetten, zoals het inrichten van ons nieuwe carbet, het 

organiseren van excursies van schoolklassen naar ons 

gebied en het geven van natuureducatie. 

Schenk ook een cadeaucertificaat
Het fenomeen van cadeaucertificaten, waarbij donateurs 

iemand een vierkante meter regenwoud cadeau 

doen, krijgt steeds meer bekendheid en wordt steeds 

pupulairder. De ontvanger krijgt dan van de Stichting een 

op naam gesteld officieel certificaat thuisgestuurd. Het is 

toch wat anders dan de obligate fles wijn, de bloemen of 

de boekenbon. 

Op onze site www.tresorrainforest.org vindt u onder het 

kopje Financiën alle bijzonderheden voor het schenken 

van een cadeaucertificaat en over de CO2-compensatie 

van vliegreizen.

Pita Verweij

Goed nieuws vanuit de
Universiteit Utrecht

Natuurwetenschappers compenseren CO2-
uitstoot door steun aan Trésor
De groep Natuurwetenschap en Samenleving (NW&S) 

van de Universiteit Utrecht heeft besloten om CO2 

emissies als gevolg van vliegverkeer, te compenseren 

door middel van investeringen in bosbescherming in het 

Trésorgebied. Individuele burgers maakten al gebruik van 

het mechanisme van CO2-compensatie zoals beschreven 

op de website van Trésor (www.tresorrainforest.org, 

onder ‘Financiën’). NW&S is echter de eerste instelling die 

hierin stapt. Het gaat in eerste instantie om de vluchten 

die medewerkers van NW&S maakten in 2007. 

Wat is NW&S?
NW&S is 20 jaar geleden opgericht door de toenmalige 

faculteiten scheikunde, biologie, natuurkunde en 

astronomie.  De groep is onderdeel van de faculteit 

Bètawetenschappen. Op dit moment bestaat de groep 

uit 42 medewerkers. Onderwijs en onderzoek richten 

zich op de bijdrage die wetenschap en technologie 

kunnen leveren aan een duurzame ontwikkeling van 

de samenleving. De groep doet onderzoek naar de 

vraag naar energie en materialen, energieaanbod, 

management van milieurisico’s en landgebruik & 

biodiversiteit. Per medewerker van de academische staf 

komt de uitstoot gerelateerd aan vliegreizen neer op 

4,2 ton CO2. In totaal gaat het om een hoeveelheid 

van 160 ton CO2 die via bosbescherming in Trésor 

gecompenseerd zal worden, tegen een kostprijs van 

ruim € 2300. 
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[Faculteit Bètawetenschappen
Biologie]

We zetten de mogelijkheden nog eens op een 
rijtje:

Vierkante meters adopteren
U kunt één of meer vierkante meters Trésor ‘adopteren’ 

voor € 12,50 per m². U ontvangt daarvoor een certificaat 

en U draagt dan bij in de beheer- en onderhoudskosten 

van dat stukje Trésor. 

Vierkante meters cadeau doen
U kunt één of meer vierkante meters cadeau doen. Van 

deze mogelijkheid wordt veel gebruik gemaakt, b.v. 

door grootouders die voor een kleinkind een certificaat 

bestellen (of omgekeerd). Bedrijven en instellingen 

laten graag hun groene gezicht zien, door certificaten 

cadeau te geven, in plaats van de obligate fles wijn, b.v. 

aan een gastspreker. 

Automatische donatie
U kunt de Stichting Trésor machtigen om jaarlijks een 

donatie van € 25 of meer van uw bank- of girorekening 

af te schrijven. 

Een project sponsoren
U kunt als particulier of als bedrijf een project geheel of 

gedeeltelijk voor uw rekening nemen. Wij hebben een 

lijstje van projecten, waarvan de kosten variëren van 

enkele honderden tot honderdduizenden euro’s.

Bedrijfssponsor worden
U kunt het imago van uw bedrijf een groene uitstraling 

geven door sponsor van Trésor te worden. Van bedrijven 

die een substantiële schenking doen plaatsen wij het 

logo aan de voet van onze webpagina’s, met een link 

naar de website van uw bedrijf.

 
CO2 compenseren
Als u een vliegreis maakt of op andere wijze veel 

CO2-uitstoot veroorzaakt, dan kunt u deze uitstoot 

compenseren door bij te dragen aan het onderhoud en 

de uitbreiding van Trésor. Voor een bijdrage van 

€ 20 (voor een vliegreis tot 4000 km) tot € 60 (voor meer 

dan 16000 km) verzorgen wij de bomen die uw CO2 

vastleggen. Zie ook  Trésor Nieuws 23.

Periodieke schenking
Als u notarieel laat vastleggen dat u gedurende 

minstens 5 jaar een vast bedrag aan Trésor schenkt, dan 

betaalt u over dat bedrag geen inkomstenbelasting. 

Schenkt u periodiek € 120 of meer per jaar dan betaalt 

Trésor de notariskosten. Zie ook Trésor Nieuws 24.

Meer informatie over deze manieren om Trésor te 

steunen vindt u op onze website, www.tresorrainforest.

org onder het kopje ‘Financiën’. Natuurlijk kunt u altijd 

contact met ons opnemen door middel van een briefje 

naar Stichting Trésor, Postbus 80084, 3508 TB Utrecht, 

een e-mail naar bio.tresor@uu.nl of een telefoontje naar 

030-253 74 36.

Eric Augusteijn

Hoe kunt u Trésor steunen?

Het instandhouden van een stuk regenwoud kost meer dan men op het eerste gezicht zou denken. 
Elders in deze Trésor Nieuws vindt u het financieel verslag 2007. Een groot deel van de inkomsten 
wordt opgebracht door bedrijven en particuliere personen en we zijn erg blij met iedere bijdrage, 
of het nu de adoptie van 1 m² betreft of een schenking van een paar duizend euro.


