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"The project is our Dojo in which we learn to become more 
human.”   

The Art of Hosting 

 

Voorwoord 
Allereerst nog een heel mooi en vruchtbaar 2012 gewenst voor onze groeiende kring 
van belangstellenden namens de voltallige actieve kern van Project Ekosofia! Veel 
dank ook voor de enthousiaste aanmoedigende reacties en tips die we van jullie 
krijgen via de mail en tijdens onze informatiebijeenkomsten; ook deze externe 
feedback draagt weer een waardevol steentje bij aan onze voortgang... 
Met alle reuring en omwentelingen waar de Projectgroep het afgelopen jaar mee te 
maken kreeg, sluiten we moeiteloos aan bij het turbulente wereldgebeuren. De roep 
om oude structuren overboord te gooien en ruimte te scheppen voor gelijkwaardige, 
co-creatieve samenwerking en zelfvoorzienendheid klinkt steeds harder. Binnen 
Ekosofia blijven we nadenken over manieren om onszelf beter en fijner te kunnen 
organiseren. Meer over het Naturatorium nieuwe stijl en de leden van onze 
kerngroep verderop in deze nieuwsbrief. 
Met alle input van het sinds deze maand volledig opengestelde Naturatorium en een 
gecommitteerde kerngroep willen we dit jaar verder bouwen aan een doortimmerd 
Plan van Aanpak waar niemand omheen kan en iedereen blij van wordt. Wat is er 
dan toepasselijker dan het jaar beginnen met een Green Screen filmavond over de 
Ecokathedraal van Louis Le Roy? 
 

Jevgenia Lodewijks 

 

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 (directe) omgeving van Amsterdam en/of… We plannen 
woon- en werkruimte voor 300-500 huishoudens en 100-200 ondernemingen en zijn op zoek naar 
aspirant-bewoners die willen wonen in en ondernemers en (intentionele) partners die willen 
(samen)werken in deze cirkelvormige ecokathedrale buurt. Kijk voor meer informatie bij ‘Deelname’. 



Even voorstellen 
In iedere nieuwsbrief stellen we een van de toekomstige 
bewoners/ondernemers voor. Deze keer Flor Avelino, 
host van de kerngroep van Projectgroep Ekosofia. 

Hoe heb je Ekosofia ontdekt? Via The Hub Rotterdam 
hoorde ik over een open dag van Ekosofia bij The Hub 
Amsterdam. Het idee van Ekosofia sprak me meteen aan.  
Ik heb altijd een dilemma gevoeld tussen enerzijds mijn droom om in een culturele stad als 
Amsterdam te wonen, en anderzijds mijn droom om in een eco-dorp dichter bij de natuur te wonen. 
Toen ik over Ekosofia hoorde klonk het bijna te goed om waar te zijn.	  

Wat zijn je achtergronden en beroep? 

Ik ben in 1981 geboren in Portugal, waar ik tot mijn 6e opgroeide, aan het strand en in de bergen. 
Twee jaar lang probeerde mijn moeder met mij zelfvoorzienend te leven in de Portugese bergen 
(boerderij met moestuin, geiten en kippen). Ik denk dat mijn droom om in een eco-dorp te wonen daar 
geboren is... Op mijn 6e kwam ik naar Nederland, waar ik tot mijn 18e in Den Haag woonde. In 2005 
ben ik afgestudeerd in Politieke Wetenschappen aan de Universiteit van Leiden. Sinds 2005 werk ik 
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam bij het Dutch Research Institute for Transitions (DRIFT, 
www.drift.eur.nl) als onderzoeker, docent en adviseur. DRIFT is een bureau dat zich specialiseert in 
maatschappelijke verandering richting duurzaamheid (transities). Bij DRIFT hou ik mij bezig met  
wetenschappelijke onderzoek, onderwijs aan studenten en professionals, en advies aan 
overheidsinstanties en andere organisaties die de ambitie hebben om een bepaalde sector of regio 
duurzamer te maken. Verder heb ik de afgelopen jaren een proefschrift geschreven, over de rol van 
‘empowerment’ en machteloosheid in radicale verandering richting duurzaamheid. Ik geloof in de 
kracht van kennis, en wil mijn wetenschappelijk onderzoek weiden aan het stimuleren van 
duurzaamheid en maatschappelijke verandering. 

Hoe ziet jouw droomhuis eruit? Licht, ruimte en natuur zijn de eerste drie basiskenmerken die in 
me opkomen. Verder alles wat geliefde vrienden, familie en buren uitnodigt om gezellig samen te zijn: 
grote eettafel voor spelletjes en gesprekken, lekkere bank met veel kussen, ruimte voor dans, 
meditatie en yoga, terras met vuuroven, een logeerkamer. Tot slot: een stille schrijfkamer met uitzicht 
op bomen, een ruime woonkeuken met een deur die direct naar een moestuin leidt, en een 
slaapkamer met een dakraam – om ’s nachts de sterren en de maan te kunnen zien, en ’s ochtends 
gewekt te worden door het zonlicht. In hoeverre al deze dromen haalbaar zijn weet ik (nog) niet. 
Belangrijker dan mijn fantasie vind ik de vraag of het huis ook duurzaam is: betaalbaar, ecologisch 
verantwoord, en ook in harmonie met de sociale omgeving. We zullen zien in hoeverre mijn droomhuis 
met dat ideaal verenigd kan worden.  

Wat wil je nu en later aan onze gemeenschap bijdragen? Binnen Ekosofia wil ik mij vooral 
bezig houden met kennis en educatie. Enerzijds geloof ik dat bestaande kennis – bijv. over de 
duizenden andere eco-dorpen in de wereld – kan bijdragen aan het laten slagen van het Ekosofia-
project. Anderzijds denk ik ook dat Ekosofia veel kan bijdragen aan kennisontwikkeling en nieuwe 
vormen van onderwijs. Ik heb het dan NIET alleen over formele vormen van kennis en onderwijs, 
zoals scholen, universiteiten en wetenschappelijk onderzoek. Ik heb het ook over andere vormen van 
kennisverspreiding en persoonlijke ontwikkeling, die nodig zijn om nieuwe inzichten en vaardigheden 
aan te leren over leven met elkaar en met de natuur.  

Waar gaat je hart sneller van kloppen? Mooie dingen die onze zintuigen strelen – zoals natuur, 
kunst en muziek. Maar bovenal: goeie ideeën die ons aan het denken zetten over hoe we de wereld 
en het leven voor iedereen mooier kunnen maken.  



Terugblik informatie avond Ekosofia 
Op 11 november deed Ekosofia mee aan de Dag van de Duurzaamheid met een 
avondvullend programma in The Hub. Het Raw Dinner begon helaas te laat, maar 
toen het eenmaal begon was de helft van het Forum in The Hub even omgetoverd tot 
een biologisch restaurant met 40 mensen aan tafel. De reacties op het diner waren 
goed, veel mensen vonden het leuk om kennis te maken met top kwaliteit levende 
voeding. Er was volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te raken en wat bij 
deze en tot nu toe elke bijeenkomst van Ekosofia gunstig opvalt is dat het plan een 
grote diversiteit aan mensen blijkt te interesseren.  

Van de presentatie over het plan heeft Fred 
weer een filmpje gemaakt, te zien op: 
http://www.youtube.com/EkosofiaTVNL 

De andere helft van het Forum en de Studio 
van The Hub waren onder aanvoering van 
Jevgenia en Jorrit met de hulp van een 
aantal leden van de projectgroep ingericht 
als een ondernemers- en ontmoetingsplein, 
met visuele presentaties over wonen in 
Ekosofia gemaakt door Edward.  

De avond is door Josselien afgerond met 
een gesprekscirkel waarin circa 20 mensen 
gesproken hebben over onder andere de 
mogelijkheden voor samenwerking van 
ondernemers in Ekosofia.  

In grote lijnen was de avond zelf geslaagd 
en de feedback die we kregen was 
overwegend positief tot enthousiast.  

Vermoedelijk hebben de meeste gasten die 
avond weinig tot niets meegekregen van de 
strubbelingen achter de schermen, maar de 
voorbereiding liep minder soepel. Vlak voor 
11-11 dreigde het event zelfs niet door te 
gaan, maar gelukkig hebben we doorgezet! 

Desondanks maar ook juist hierdoor 
hebben we als jonge groep veel geleerd en 
het werd pijnlijk duidelijk dat er actie 
ondernomen moest worden om het proces 
voortaan beter te leiden. 

Op het Naturatorium is daar al uitgebreid op 
ingegaan, maar hieronder lichten we de  
vernieuwde koers voor 2012 graag nog even verder toe. We nodigen iedereen  
van harte uit om op het Naturatorium en de Green Screens te zien hoe het ontstane 
kernteam dit jaar het project co-creatief draagt (oftewel host), met behulp van een 
aantal adviseurs en natuurlijk de aspirant-bewoners en ondernemers.  



Kerngroep Pilot Ekosofia 
In de beginfase van de projectgroep is er bewust voor gekozen om de organisatie  
grassroots op te zetten. Houtje touwtje, met fysieke en financiële bijdragen van de 
aspirant bewoners en ondernemers, en strevend naar een rechtvaardige inspraak en 
transparant karakter van het samenkomen. Dit heeft geresulteerd in een platte 
laagdrempelige structuur met zowel wat formelere (Naturatorium en Green Screen) 
als informelere bijeenkomsten (Expedities en Kampvuren). Op deze wijze zijn in ruim 
twee jaar vele honderden mensen bereikt met het idee en is er uiteindelijk in 2011 
een kerngroep ontstaan die samenwerkt om het project in goede banen te leiden. 

Een keerzijde van de keuze om zo te werken is dat de besluitvorming (te) langzaam 
is gegaan omdat natuurlijk niet alle leden van de projectgroep er iedere bijeenkomst 
bij kunnen en hoeven te zijn. De ontstane kerngroep blijft vanzelfsprekend de 
oorspronkelijke wens koesteren om het idee voor de eco-wijk samen verder in te 
vullen en te vertalen in een gemeenschappelijk Plan van Aanpak voor de bouw van 
gemeenschappelijke ruimtes, aanleg van infrastructuur, de energievoorziening 
enzovoorts.  

Maar wat nu te doen om binnen een paar jaar 200-500 woningen, een boerderij, 
landgoedwinkel, natuurcamping, een gemeenschapshuis of twee, werkplaatsen en 
bedrijfsverzamelgebouwen te kunnen bouwen, de infrastructuur en 
energievoorziening te regelen, enzovoorts…? 

Precies op het goede moment werd het juiste gereedschap aangeboden om de 
organisatie waar nodig te herzien en op de juiste wijze te verfijnen. Op aanraden van 
mede Hub-hosts heeft Patrick een week na 11-11 in The Hub deelgenomen aan een 
driedaagse training tot host: http://www.artofhosting.org/home/. De inzichten waren 
bijzonder treffend en we hebben er in goed onderling overleg toe besloten om met de 
kerngroep van vijf de maandelijkse bijeenkomsten te hosten, en een visiedocument 
en het Plan van Aanpak te schrijven. Het doel is om uiterlijk september beide 
documenten in de 1.0 versie klaar te hebben, zodat we de onderhandelingen met 
intentionele partners kunnen beginnen. 

De kerngroep bestaat uit: Flor Avelino, Michel Kegels, Ed Smidt, Jevgenia Lodewijks, 
Patrick van Uffelen 

 

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 even 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.  



Naturatorium 
Op de 2e zondag van de maand organiseren we dit ‘Urban Transition Lab’. Met ingang van 
december is het programma van begin tot eind weer toegankelijk voor leden van de 
projectgroep, en alle betrokkenen, ambassadeurs en geïnteresseerden!  

Het eerste deel van het programma zetten we de komende maanden in om co-
creatief – door middel van gerichte werkvormen zoals een World Café – de vragen 
en wensen te inventariseren. De oogst van dit co-creatieve samenwerken gaan we 
zo helder mogelijk vertalen in een visiedocument en het Plan van Aanpak.   

Het tweede deel blijft bestemd voor de Adviceboard, waar aspirant bewoners en 
ondernemers een podium krijgen voor de presentatie van de woning of bedrijfsruimte 
die zij in Ekosofia willen bouwen. Het publiek geeft onder leiding van vier experts 
opbouwende kritiek en advies aan de presentator.  

Op zondag 12 februari is het volgende Naturatorium. Inloop 13.30 u, aanvang 
14.00 u, einde 17.00 u. Deelname graag van tevoren aanmelden via 
amsterdam@ekosofia.org in verband met boeken van de juiste ruimte in The 
Hub. Programma: http://www.mindz.com/plazas/Ekosofia_Global_/events.  

 

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. 

Flor Avelino: “Eco-gemeenschappen bieden hoopvolle beelden voor de toekomst, 
bijvoorbeeld het beeld van gelijkwaardige netwerken van duurzame 
leefgemeenschappen. Maar tegelijkertijd zijn er ook zorgwekkende 
toekomstscenario’s, bijvoorbeeld het scenario van elitaire, ommuurde eco-vestingen 
die gescheiden worden van aftakelende stadsgetto’s. Het is daarom van groot belang 
dat we de ontwikkeling van eco-gemeenschappen over de hele wereld kritisch 
bestuderen en openlijk bediscussiëren... 

Ik geef het stokje graag door aan Edward." 

 

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/ 



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 staat de Green Screen in het teken van de Ecokathedraal van 
Louis Le Roy.  

Kijk voor meer informatie op: http://degroenegeus.wordpress.com/. Deelname graag 
aanmelden via amsterdam@ekosofia.org. Entree voor leden gratis, niet-leden € 5. 

 

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.  

Je kan het project ook volgen via http://twitter.com/Ekosofia. 

Het werken aan een zelfstandige website voor Projectgroep Ekosofia Amsterdam 
hebben we even geparkeerd. De websites van Stichting Ekosofia zijn: 
www.ekosofia.org , 

http://nl.linkedin.com/groups?gid=2775709 en http://www.youtube.com/EkosofiaTVNL.  

 

Nawoord   
Toen ik Jevgenia de maandag na de Art of Hosting Training uitgebreid aan de 
telefoon had gesproken over de opgedane inzichten met betrekking tot het 
manifestatieproces van Ekosofia zei ze me aan het einde dat ze weer hetzelfde 
enthousiasme hoorde als anderhalf jaar geleden bij onze eerste ontmoetingen.  



Daar hoef ik alleen maar aan toe te voegen dat ik door de training klaar ben 
gestoomd om het project DAADwerkelijk te leiden en op de juiste manier te 
faciliteren. Het is tijd om de boer op te gaan met dat goede plan! Het hoofdstuk van 
kluizenaar op zolder is nu echt voorbij… less recluse, more warrior zogezegd! 

Verder wil ik heel graag even terugkijken naar de decemberavond waarop Henriette 
iedereen had uitgenodigd om in haar Keramiek-atelier samen een maal te genieten 
en dan met veel plezier ons droomhuis in klei te maken. Links het droomhuis van 
twee kinderen met toren en tapijt, rechts een van Edward’s dromen, zijn earthship. 

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb me uitgeleefd om mijn ontwerp voor een woonark te maken: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik kijk uit naar de invulling die het Naturatorium 2.0 in 2012 gaat krijgen, maar 
natuurlijk vooral naar de komende Green Screen over Le Roy… Wat kunnen we met 
het ecokathedrale denken en doen in Ekosofia? Ik heb er zin in en hoop dat het weer 
eens ouderwets volle bak wordt. Welkom! 

Patrick van Uffelen 

 

 



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. Iedere bijdrage hoe bescheiden ook is 
welkom!  

We hopen minimaal  €1000 van de 
Ekosofia crowd te mogen ontvangen voor 
het funden van een professionele folder… 

 
Draag (samen met vrienden) je steentje bij via 

Triodos bankrekening 19.83.95.906 ten name van 
Stichting Ekosofia o.v.v. folder. Hartelijk dank! \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. 


