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 Ekosofia Nieuwsbrief 9 april 2012 
 

"An ideal is merely an escape, an avoidance of what is, a contradiction 

of what is. An ideal prevents direct action upon what is. To have peace 

we will have to begin not to live an ideal life but to see things as they 

are and act upon them, transform them.”  J. Krishnamurti 

 

 

Voorwoord 

Voorlopig is dit even de laatste nieuwsbrief en naast terugblikken lichten we graag 

toe waarom we je pas dit najaar weer trakteren op nieuws en uitnodigen voor 

bijeenkomsten. We zijn blij dat de doorontwikkelde vorm van het Naturatorium 

inmiddels staat als een huis, net als de formule voor de Green Screen thema 

avonden. Terugkijkend hebben we zo in twee jaar meer dan voldoende materiaal om 

te gebruiken voor de eerste versie van het Plan van Aanpak. De voorbereiding van 

de maandelijkse bijeenkomsten voor de achterban kost echter best wat tijd en geld, 

waarbij we ook nog eens nieuwsbrieven en buzzes samenstellen en proberen de 

inkomende email te beantwoorden. We doen dit naast ons werk en de laatste 

maanden blijkt het al een aardige opgave om met vijf mensen een keer per maand 

echt schrijftijd te hebben. Tenslotte hebben we door de dalende opkomst bij de 

bijeenkomsten en het uitblijven van contributiebijdragen voor 2012 alleen nog wat 

schelpen in de schatkist. Dit alles heeft ons doen besluiten een adempauze in te 

lassen zodat we echt de tijd kunnen vrijmaken om het plan te concretiseren. Vanaf 

september gaan we weer bijeenkomsten op de agenda zetten en een speciale dag 

organiseren waarop we het Plan van Aanpak gaan presenteren… Tot die tijd blijft er 

vanzelfsprekend ruimte voor (nieuwe) leden om in persoonlijke gesprekken op de 

hoogte te worden gehouden en vragen beantwoord te krijgen. Bovendien gaan we in 

plaats van het Naturatorium 1 informele avond of (mid)dag per maand organiseren 

zodat er toch een ontmoetingsruimte blijft voor betrokkenen en geïnteresseerden.  

Hopend op ieders begrip en plezier met deze nieuwsbrief. De kerngroep - Patrick, 

Jevgenia, Edward, Michel en Flor 

 

Projectgroep Ekosofia 

In april 2009 is de projectgroep ontstaan en deze wordt stap voor stap getransformeerd tot de 

bewonersvereniging/coöperatie van toekomstige buren. Het doel van de projectgroep is het biologisch 

bouwen van een zelfvoorzienende wijk in de buurt van Amsterdam. We plannen woon- en werkruimte 

voor 300-500 huishoudens en 100-200 ondernemingen en zijn op zoek naar aspirant-bewoners, 

ondernemers en andere partners die willen wonen en/of (samen)werken in deze cirkelvormige 

ecowijk. Kijk voor meer informatie bij ‘Deelname’, en bekijk het filmpje met een presentatie van het 

plan http://www.youtube.com/watch?v=q2WQRsn-uUU en de bijbehorende PPT: 

http://degroenegeus.wordpress.com/2012/03/07/power-point-presentatie-ekosofia/. 
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Even voorstellen 

In iedere nieuwsbrief stellen we een van de 
toekomstige bewoners/ondernemers voor. 
Deze keer Jorrit van der Vliet. 
 

 

 

 

Wat zijn je achtergronden en beroep en hoe heb je Ekosofia ontdekt? 

Ik kwam een artikel tegen over Ecologisch (ecologische bouwmarkt) geleid o.a. door 
Rob Bos. Met Rob Bos had ik 25 jaar geleden veel gewerkt als decoratieschilder, 
Rob was toen decormanager. Ik ben naar Ecologisch gegaan en heb tegen Rob 
gezegd wat een goed initiatief hij (met anderen) neergezet had. Op dat moment 
werkte ik veel als setdresser bij Paul de Leeuw maar was bezig met een verandering. 
Tot dan had ik me bezig gehouden met waterwoningen, maar mijn bezoek aan Rob 
Bos deed me switchen naar een duurzaam bouwbedrijf. Decor liep terug dus 
anderhalf jaar geleden begon ik me meer te richten op duurzaam bouwen. In dat 
proces kwam ik ook het Aardenhuis project in Olst tegen. Mijn vrouw Marjolein en ik 
gingen kijken op een informatie avond en werden zo enthousiast dat we er bijna 
instapten om als bewoner mee te doen. Het ketste af door de plek (te ver van 
Amsterdam), doordat de kinderen het niet zagen zitten, en het risico te groot was dat 
we het financieel niet zouden redden. Ik had het besproken met Rene Dalmeijer van 
Tuvalu strobouw waar ik al eerder contact mee had gezocht omtrent duurzaam 
bouwen. Rene gaf mij de tip van Ekosofia. Ik ben op een informatie middag gaan 
kijken en heb me vrij snel opgegeven als lid. 
 

Hoe ziet jouw droomhuis eruit?  

Op dit moment vind ik vooral het proces interessant en ben niet bezig met een 
woning op Ekosofia, maar als ik een ecologisch droomhuis zal moeten bedenken is 
dat een woning in een hoge boom. 
 

Wat wil je nu en later aan onze gemeenschap bijdragen?  

Bij Ekosofia houdt ik me vooral bezig met de bouw.  
 
Waar gaat je hart sneller van kloppen?   

En er is één belangrijk ding waar mijn hart sneller van gaat kloppen en dat zijn mijn 

vrouw en kinderen. Maar om af te sluiten; als we als soort willen overleven denk ik 

dat we op een andere manier ons leven moeten opbouwen en dat is mijn inspiratie 

om aan Ekosofia mee te doen. Dank voor het toehoren,  

Jorrit. 

Kijk voor meer informatie ook op: http://www.jojit.nl/. 
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Naturatorium 

Op de 2e zondag van de maand organiseren we in principe een ‘Urban Transition Lab’. 

Echter van april tot en met augustus is er voorlopig geen Naturatorium. Op zondag 9 

september pakken we de draad weer op en zullen we het visiedocument en het Plan 

van Aanpak presenteren. Uiteraard is het programma van begin tot eind weer 

toegankelijk voor leden van de projectgroep, en alle betrokkenen, ambassadeurs en 

geïnteresseerden!  

Het Naturatorium van 12 februari was geslaagd omdat 

het World Café over sociale economie veel input/oogst 

heeft opgeleverd om mee te nemen in het schrijven van 

het Plan van Aanpak. Het was net als in januari prettig 

om met de kerngroep de dag goed voor te bereiden en 

te hosten. En goed om te zien dat het plan nog steeds 

iedere maand nieuwe geïnteresseerden naar The Hub 

brengt. 

Het Naturatorium 11 maart was bestemd om nog eens 

kritisch met de aanwezigen na te denken over hoe we 

de verschillende functies en activiteiten 

kunnen integreren in het ontwerp voor het 

gemeenschapshuis. Tijdens de Adviceboard 

heeft kerngroep host Michel zijn concept 

ontwerp droomwoning gepresenteerd. Met 

een schitterende computer visualisatie kon 

hij ons rondleiden in zijn op een mandala 

geïnspireerde woning. In de volgende 

rondes mochten wij hem verder op weg 

helpen door kritische vragen te stellen en 

goed advies te geven om tot een bouwbaar 

en betaalbaar ontwerp te gaan komen.  

Naturatorium zondag 9 september: Inloop 13.30u, aanvang 14.00u, einde 17.00u. 

Deelname graag van tevoren aanmelden via amsterdam@ekosofia.org in verband met 

het boeken van de juiste ruimte. http://www.mindz.com/plazas/Ekosofia_Global_/events.  

 

Deelname 

Je kan op verschillende manieren deelnemen aan Ekosofia, zoals beschreven in de 

nieuwsbrief van oktober 2011. Wanneer je interesse hebt in deelname nodigen we je 

graag uit in The Hub Amsterdam voor een persoonlijk introductiegesprek. We 

brengen je dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, delen huishoudelijke 

afspraken en we horen natuurlijk graag hoe je jouw deelname c.q. bijdrage aan 

Ekosofia ziet. Laat van je horen via amsterdam@ekosofia.org.  
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Green Screen  

De Green Screen wordt vanaf oktober 2010 georganiseerd in samenwerking met The Hub 

Amsterdam. We nodigen een spreker/filmmaker uit, vertonen zijn/haar film of een relevante 

documentaire/film en hebben een cirkelgesprek. Na een regelmatige start hebben we 

besloten deze groene thema-avond voortaan te organiseren op het moment dat een 

gelegenheid zich voordoet…  

Op vrijdag 20 januari stond de Green Screen in het teken van de Ecokathedraal van 

Louis Le Roy. Gastspreker was Peter 

Wouda voorzitter van stichting Tijd. In een 

boeiende presentatie lichtte hij de 

ontwikkelingsweg en de filosofie van Le Roy 

toe en aan de hand van vele foto’s werd een 

inspirerend beeld gegeven van de praktijk van 

het stenen stapelen in Mildam bij de 

ecokathedraal en op andere plekken zoals de 

Groningse wijk Lewenborg. In een prettig 

gesprek na afloop werden onder andere de 

mogelijkheden besproken voor het toepassen van Le Roy’s filosofie en 

stapelelementen in Ekosofia. 

Op vrijdag 16 maart was Michel Post onze gastspreker. De tweede Green Screen 

van dit jaar had als onderwerp Sacred Geometry en numerologie in de architectuur. 

Een terugblik van co-host van de avond Michel Kegels: Strobouw-architect Michel 

Post vertelde met passie over een aantal van 

zijn projecten waarin hij natuurlijke 

bouwmaterialen zoals stro, leem en hout 

combineerde met heilige geometrie en 

numerologie. De lezing begon met een 

inleiding over de flower of life (die stamt uit de 

vesica piscis) en het feit dat alle 

basisgeometrie in deze vorm te vinden is. Ook 

de gulden snede is een belangrijk gegeven in 

de natuur. Deze verhouding is overal terug te 

vinden, of we het nou over planten, dieren of 

mensen hebben. Michel vervolgde met een duidelijk statement, en wel dat hij stelde 

dat de energie die een ruimte bevat beïnvloed wordt door bepaalde getallen te 

gebruiken in de afmetingen, vormen en posities van ruimten en afscheidingen. De 

meest interessante uitkomst van de avond is misschien wel dat hij meestal helemaal 

niet bewust rationeel bezig is met precieze getallen en berekeningen, maar dat het 

vooral een intuïtief proces is. De presentatie duurde ongeveer 45 minuten, maar was 

eigenlijk veel te kort om weer te geven wat heilige geometrie nou precies is, en hoe 

het toe te passen valt in de architectuur. Al met al was het een zeer interessante en 

inspiratierijke avond. Ik spreek denk ik voor alle aanwezigen als ik zeg dat Michel 

hopelijk in de toekomst nog eens terug komt voor een uitgebreide lezing. 
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Talking Stick 

Tijdens het Naturatorium gebruiken we in de openingscirkel het idee van de Talking Stick om 

op elkaar af te stemmen. Iedereen krijgt de kans en de aandacht van de groep om in enkele 

woorden zijn/haar intentie voor wat betreft ons gezamenlijk plan voor een natuurrijke 

leefomgeving te delen. Zonder een dialoog te openen en met in gedachten het algemeen 

belang. In iedere nieuwsbrief krijgt op deze plaats een ander de vrije ruimte om iets te delen. 

Edward Smidt: ”Wat Ekosofia mij gebracht heeft is bewustwording, wat het me biedt 

is een proces waarbij ik mijn gehele creatieve vermogen mag inzetten om voor mezelf 

en voor anderen te visualiseren wat mogelijk is, Ekosofia is mede voor mij een brug 

naar een nieuwe wereld  van eerlijk delen samen met alles wat leeft.” 

Ik geef het stokje graag door aan Maarten Smakman." 

 

Ekosofia op internet   

Leden, belangstellenden en vrienden en familie zijn welkom in de online community 

van Ekosofia op: http://www.facebook.com/people/Eko-Sofia/100002032278254 en 

sinds kort ook op: http://www.facebook.com/pages/Ekosofia/350780171618124. 

Je kan het project ook volgen via http://twitter.com/Ekosofia en bent welkom als lid 

van onze groep op LinkedIn: http://nl.linkedin.com/groups?gid=2775709. 

 en http://www.youtube.com/EkosofiaTVNL.  Stichting Ekosofia: www.ekosofia.org. 

 

Ondernemers en Creatievelingen in Ekosofia  

Annalies van Eerde: www.zachtaardig.nl  ~ Jorrit van der Vliet: http://www.jojit.nl/ ~ Josselien Janssen: 

http://www.rayamedicine.nl/  ~ Jevgenia Lodewijks: Vertaalster/Redactrice/Tekstschrijfster  

~ Ed Smidt: 3-D Visualisaties /Video editor /Multimedia ~ Fred Teunissen: 

http://www.fredteunissen.com/ ~ Henriette van Klinken: http://www.keramiektetterode.nl/ ~ Patrick van 

Uffelen: http://degroenegeus.wordpress.com/ 

 
Nawoord   

Het met de kerngroep samen voorbereiden en hosten van bijeenkomsten heeft 

gewerkt! De opkomst bij de eerste drie naturatoria van dit jaar was lager maar de 

kwaliteit was weer hoger en we hebben al mooie input voor het Plan van Aanpak 

bovenop wat we de afgelopen drie jaar al hebben opgebouwd. We zijn niet over 1 

nacht ijs gegaan bij het voorlopig annuleren van Naturatoria en Green Screens maar 

het voelt nu als een enorme opluchting dat we het komende half jaar de tijd hebben 

om co-creatief de ontwikkelde visie te vatten en deze uit te werken in een goed plan.  

Patrick van Uffelen. 
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Stichting Ekosofia 

Stichting en Projectgroep Ekosofia Amsterdam werken vanzelfsprekend 

goed samen om een eerste pilot te realiseren. Het project is een door 

particulieren gedragen initiatief.  

We hebben inmiddels € 130 aan donaties 

ontvangen voor het crowdfunden van een 

professionele folder… Hartelijk dank! Nu 

op naar de gewenste €1000. Iedere 

bijdrage is welkom hoe bescheiden ook! 

 

 

 

Draag (samen met vrienden) je steentje bij via 

Triodos bankrekening 19.83.95.906 ten name van 

Stichting Ekosofia o.v.v. folder. Stapel mee! \o/ 

Stichting Ekosofia en Projectgroep Amsterdam respecteren het recht op privacy en de bescherming van persoonlijke gegevens. 

Help mee om spam te voorkomen door mail zo veel mogelijk “bcc” te versturen. 

Disclaimer Inner & Open Source: Het transitiemodel Ekosofia is open source, wat geldt voor alle informatie die op 

www.ekosofia.org, via Twitter, Facebook en deze externe nieuwsbrief publiekelijk wordt gedeeld. Meer informatie over de 

Creative Commons licentie, auteursrechten: http://ekosofia.org/opensource.htm. 


