
Ekosofia Nieuwsbrief april 2011 

"In hun natuur zijn alle mensen gelijk; het zijn hun gewoonten die de 
verschillen maken." 

Confucius, filosoof (551 v.C. – 479 v.C.) 

 

Voorwoord 
Maart was een ontzettend drukke en voortvarende maand. Het begon met een 
geslaagde generale repetitie van de Board of Advice tijdens het Naturatorium. De 
Green Screen met Annechien Meier (l) was het volgende hoogtepunt en het Open 
Huis op 20 maart mag wel de climax genoemd worden, mede dankzij de presentaties 
van Michel Post en Bob Radstake (rechts).  

 

In deze nieuwsbrief stellen we Brigitta voor, die onder andere heeft bijgedragen aan 
een goede flow op het Naturatorium. We nodigen je uit voor de Green Screen op 
vrijdag 8 april in the Hub en voor de Expeditie. Francisca heeft de Talking Stick en 
Jevgenia licht de voortgang van de projectgroep weer toe.  

Patrick van Uffelen 

 

Gemeenschap  
In april 2009 is de projectgroep Amsterdam ontstaan en inmiddels vormen we met bijna 50 aspirant 
bewoners, ondernemers en vrijwilligers een dynamische groeiende gemeenschap. De zachte kern van 
om en nabij de 25 mensen werkt actief aan een gezamenlijk Plan van Aanpak om voor 300-500 
huishoudens en 100-200 ondernemingen biologisch gebouwde woon- en werkruimte te creëren. 
Individuen en gezinnen, lokale groene bedrijven en organisaties met interesse in het plan (als actief of 
passief aspirant-bewoner en/of als ondernemer) zijn van harte welkom om mee te bouwen aan deze 
zelfvoorzienende wijk in de directe omgeving van de stad. Kijk voor meer informatie bij ‘Deelname’. 



Even voorstellen 

In iedere nieuwsbrief stellen we een van de 
toekomstige buren voor. Deze keer Brigitta 
Huigsloot, actief aspirant ondernemer. 

Hoe heb je Ekosofia ontdekt? 

Mijn vriend Diederik kwam in the Hub en hoorde daar van 
het project Ekosofia. Diederik is op internet gaan speuren en vond de website en heeft mij 
van Ekosofia verteld. Al snel zaten we samen op een van de eerste Naturatoria. 

Wat zijn je achtergronden en beroep? 

In 1994 ben ik begonnen als pedagogisch medewerker in een kinderdagverblijf. In het 
werken met kinderen vind ik het belangrijk dat zij binnen een kader van afspraken de ruimte 
krijgen om hun talent te ontdekken en ontwikkelen. Na 1 jaar kon ik als peuterspeelzaaljuf 
aan de slag. Mijn volgende stap was te gaan werken binnen de BSO, de buitenschoolse 
opvang. De plek die voor schoolgaande kinderen zo belangrijk is om met vrienden te spelen, 
deel te nemen aan allerlei activiteiten, tot rust te komen na een inspannende schooldag. Als 
pedagogisch medewerker BSO heb ik 8 jaar lang vele kinderen met plezier begeleid in dans-
, bewegings- en sprookjestheater-activiteiten. In 2002 wilde ik een nieuwe uitdaging en 
besloot ik om Pedagogiek te gaan studeren. Als afgestudeerd pedagoog/docent pedagogiek 
ben ik als coach op de werkvloer pedagogisch medewerkers in de BSO gaan begeleiden in 
het ontwikkelen van hun sterke kanten middels reflectie op het eigen handelen en het tot 
uiting laten komen van talenten. Ik werk tegenwoordig parttime bij een BSO-vestiging van 
een grote kinderopvangorganisatie in Utrecht. Tevens werk ik als freelance coach en 
adviseur binnen kinderopvang en onderwijs. In mijn werk zijn spel en humor belangrijk, 
alsmede het belang van positieve waardering en het begeleiden naar zelfstandigheid.  

Hoe ziet jouw droomhuis en/of onderneming in Ekosofia eruit? 

Een groene buitenschoolse opvang waar kinderen altijd buiten kunnen zijn om in de natuur 
te spelen. Er worden veel activiteiten in de natuur georganiseerd waaraan kinderen in de 
leeftijd van 4 t/m 12/13 jaar kunnen deelnemen. Ezel-, pony- en paardrijden, kanovaren, 
veldonderzoek, vuurmaken en broodbakken, huttenbouwen, groenspeurtochten, 
recyknutstelen, etc. Mijn droomhuis bevindt zich boven de BSO.  

Wat wil je nu en later aan onze gemeenschap bijdragen?  

Dat onze moeder Aarde onze krachtbron is en de natuur haar gift aan ons. Dat wij onze 
kinderen natuurbewust begeleiden naar zelfstandigheid zodat de Aarde kan blijven bestaan.  

Waar gaat je hart sneller van kloppen? 

Chocolade-cocoscake met Sambuca, parachutespringen, Sevillana’s dansen en na een 
bergbeklimming genieten van het uitzicht. 

Is er nog iets wat je hier kwijt zou willen? 

Talentversterker: ’’Als ik het even niet meer weet... doe ik altijd een stapje vooruit.’’ 



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 een 
paar woorden zijn/haar intentie voor wat betreft ons gezamenlijk plan voor een natuurrijke 
leefomgeving te delen. Zonder een dialoog te openen en met in gedachte het algemeen 
belang. In iedere nieuwsbrief krijgt op deze plaats een ander de vrije ruimte om iets te delen. 

Francisca Wegdam: “Er is een moment dat ik in één keer voel dat ik van 
iedereen hou en dat maakt mij zo gelukkig; daarmee kan ik namelijk iedereen 
helemaal accepteren zoals hij of zij is...   

en ik geef het stokje graag door aan Annalies." 

 

Naturatorium 
Op de 1e zondag van de maand organiseren we dit ‘Urban Transition Lab’ waarin we 
aspirant bewoners en ondernemers uitnodigen om samen te werken aan de manifestatie van 
het plan. Op deze plaats een extract of mooi resultaat van het Naturatorium begin maart:  

Vanaf 3 april krijgt het Naturatorium een meer open space karakter en openen 
we de deuren voor publiek, maximaal 50 deelnemers. Inloop van 15.00 u tot 
15.15 u. De Board of Advice duurt tot 17.00 u. We vragen bezoekers om een 
waardering achteraf. Tijdens de werkvorm krijgt een aspirant bewoner of ondernemer 
de kans om zijn/haar ontwerp voor een woning of bedrijfspand te presenteren aan 
het publiek. Onder leiding van 4 experts stellen de deelnemers kritische vragen aan 
de presentator en wordt hem/haar advies gegeven voor het doorontwikkelen van het 
plan. Bij de generale repetitie in maart heeft Jevgenia Lodewijks de spits afgebeten 
door haar schitterende plan voor een ronde en betaalbare woning te presenteren.  

 

Green Screen  
Iedere 2e vrijdag van de maand organiseert Ekosofia in samenwerking met de Hub 
Amsterdam een groene thema-avond. De formule: een inspirerende spreker die ongeveer 20 
minuten het woord krijgt, we tonen een relevante film over het thema en hebben tot slot een 
discussie. Eerdere thema’s: permacultuur, Ekosofia en eco-villages in Europa, 
gemeenschapszin en het Groene Monster, natuurlijk bouwen en Earthships.  

Op de Green Screen van 11 maart heeft kunstenares Annechien Meier inspirerend 
verteld over haar groene kunstprojecten, zie http://degroenegeus.wordpress.com/. 

Op vrijdag 8 april gaan we de lezing van Mark Lakeman over het City Repair 
Project kijken. Inloop vanaf 19.00 u, aanvang 19.30 u in de Hub, Westerstraat 187, 
waardering achteraf. Graag op tijd arriveren, maximaal 50 deelnemers. 



Expeditie  

Elk 3e weekend van de maand organiseren we met de (aspirant)leden van de projectgroep 
een excursie naar een voorbeeldproject. Zo doen we inspiratie op voor persoonlijke en 
gemeenschappelijke plannen en krijgen we een beeld van vormen en functies in Ekosofia.  

Op 19 maart zouden we opnieuw met de leden van de projectgroep een aantal van 
de inmiddels 16 locaties verkennen voor een pilot Ekosofia wijk of dorp in de 
omgeving van de stad. Door alle voorbereidingen voor het Open Huis op de 20e 
hebben we deze excursie echter even uitgesteld. 

Op 16 april organiseren we weer een excursie die open is voor het publiek om 
aan deel te nemen. We gaan dan een bezoek brengen aan eco-wijk De 
Buitenkans in Almere! Deelname alleen na aanmelding! 

 

Ekosofia Open Huis 
Het Open Huis op 20 maart diende meerdere doelen maar het hoofddoel was net als 
bij de eerdere Open Huizen het uitnodigen van in deelname aan het project 
geïnteresseerde bewoners en ondernemers. En hen een beeld te geven van de 
organisatie, de voortgang en het groeiende netwerk. Al vrij snel nadat de deuren 
open gingen liep het Forum van The Hub Amsterdam vol met mensen. Ondanks het 
mooie voorjaarsweer waren er op het hoogtepunt van de dag meer dan 80 
deelnemers. Inmiddels hebben ruim 20 mensen zich als nieuw lid van de 
bewonersgroep aangemeld, waardoor we mogen stellen dat het doel is bereikt!  

Ik heb het programma geopend met een presentatie over Ekosofia. Na een 1e 
netwerkronde heeft Michel Post (links) een sterke presentatie gegeven over de 
mogelijkheden met strobouw, gevolgd door een 2e netwerkronde. Bod Radstake 
sprak visionair over levende architectuur, het bouwen met bomen!  

 

 



 

We hebben de bezoekers - naast Trudy’s (rechts) en 
Diederik’s natuurvoeding - getrakteerd op een mini 
Green Screen waarin we het filmpje hebben vertoond 
dat Flor heeft gemaakt van onze 1e locatie expeditie in 
februari.  

Ter afsluiting van de middag die van 13.00 u tot 17.00 u 
duurde hebben we in de vorm van een zogenaamd 
World Café een collectieve breinstorm opgezet waarbij 
de bezoekers werden uitgenodigd vrij mee te denken 
over de benodigde expertise voor het verwezenlijken 
van het plan voor een eco-wijk bij Amsterdam. Een 
aantal leden van de projectgroep was tafelhost en heeft 
de uiteindelijke oogst gedeeld met de zaal. 

Het programma van deze 
groene Hub was vol en 
succesvol. De koers die 
een jaar geleden is 
ingezet begint zijn 
vruchten af te werpen. De 
gezamenlijke inzet heeft 
geresulteerd in drie open 
bijeenkomsten per maand 
en een paar van dit soort 
enerverende Open 
Huizen per jaar. Het 
Open Huis mag met recht 
een Transitie Symposium 
worden genoemd. 

 

Voortgang Projectgroep Ekosofia Amsterdam 
Afgelopen maand werd ingeluid met de eerste editie van onze maandelijkse Board of 
Advice. Voor mij persoonlijk een extra spannende gebeurtenis, omdat ik gevraagd 
was om daar als eerste het plan voor mijn eigen perceel in Ekosofia te presenteren. 
Mijn uitdaging was om een huisontwerp te laten zien dat gebouwd kan worden met 
materialen van natuurlijke, lokale herkomst; low budget en met hulp van vrienden te 
realiseren, gericht op zelfvoorzienend leven. De reacties vanuit de adviesgroep 
waren zeer stimulerend en prikkelend, met zinvolle suggesties en aanvullingen. Een 
manier van samen-werken die alleen nog maar meer verfijnd kan worden met alle 
nieuwe gezichten die we op het Open Huis hebben mogen verwelkomen...  



En kort na het Open Huis, op de 25e, waren we met een paar mensen uit de 
projectgroep bij de feestelijke presentatie van een overkoepelend initiatief dat heel 
mooi aansluit bij onze visie: Farming The City is het gloednieuwe online platform voor 
Amsterdamse ‘stadsboeren’, gericht op het stimuleren en ondersteunen van 
kleinschalige lokale voedselproductie. Hoopgevend en nu belangrijker dan ooit dat 
mensen elkaar zoveel mogelijk vinden in dit soort initiatieven. Het platform is te 
vinden op http://citybreaths.com/post/3904199073/farmingthecitylaunch.  

Jevgenia Lodewijks 

 

Deelname 
Iedereen met serieuze en enthousiaste belangstelling voor deelname aan het project 
is van harte welkom. Om het instromen in de projectgroep te vergemakkelijken 
vragen we je eerst de website te bestuderen en regelmatig deel te nemen aan het 
Naturatorium, de Expeditie en de Green Screen. Ekosofia is een door particulieren 
gedragen initiatief. De gemeenschapsbijdrage om zelfvoorzienend te beginnen is 
voor 2011 minimaal €100 voor aspirant bewoners en ondernemers. Bij wijze van 
kennismaking is het ook mogelijk om voor slechts € 25 drie maanden als het ware 
in de keuken te kijken en te voelen en beoordelen of deelname echt iets voor je is. 

Neem bij meer vragen en informatie en voor het aanmelden voor de nieuwsbrief 
contact op met Jevgenia Lodewijks via amsterdam@ekosofia.org. Ondernemers 
wordt verzocht een bericht achter te laten via ekosofia.org voor Patrick van Uffelen. 

 

Nawoord   
De komende tijd zal de groepsdynamiek weer een nieuwe wending nemen met 
zoveel nieuwe mensen en hun talenten, wensen en bijdragen aan het project. 
Bovendien is een aantal mensen die al een tijd deelnemen aan de projectgroep 
inmiddels meer betrokken geraakt bij en medeverantwoordelijk voor de organisatie 
van de bijeenkomsten. De afgelopen maand stond hierdoor voor mij als projectleider 
naast de organisatie van het 4e Open Huis overwegend in het teken van een goede 
overdracht van een aantal taken. Kortom spannende tijden, Ekosofia groeit verder!  

Na afloop van het Open Huis stelde een vriend me de vraag of ik weleens terug 
verlang naar de dagen dat ik in stilte aan Ekosofia heb gewerkt… Ja vertelde ik hem, 
maar ik ben blij dat ik er voor heb gekozen om het project op deze open source 
manier in de wereld te zetten. Op een transparante, professionele co-creatieve 
grassroots stijl met groot vertrouwen in een bottom-up-en-top-down manifestatie. 

Patrick van Uffelen 



Agenda 
Zie hier wanneer je kennis kan komen maken met het project en met (een deel van) 
de mensen die bij Ekosofia betrokken zijn. In april ben je welkom op:  

Bijeenkomst Datum Locatie Meer informatie… Open voor: 

Naturatorium 3-4 Hub 
Amsterdam  

amsterdam@ekosofia.org publiek vanaf 
15u, max. 50 
deelnemers!  

Green Screen 8-4 Hub 
Amsterdam  

http://amsterdam.the-
hub.net/public/index.html 

publiek, max. 
50 bezoekers! 

Expeditie 
eco-wijk  

16-4 Almere aanmelden bij Jevgenia Lodewijks!  publiek, na 
aanmelding. 

Ekosofia activiteiten zijn weergegeven in groen, activiteiten georganiseerd door leden van de projectgroep in rood. 
Overige uitgaanstips, cursussen, symposia, workshops, conferenties en activiteiten in blauw. 

 

Ekosofia op internet  &  Bronnen van inspiratie: 
www.ekosofia.org     http://annechienmeier.blogspot.com/ 

http://www.youtube.com/EkosofiaTVNL  http://www.annechienmeier.nl/ 

http://www.mindz.com/plazas/Ekosofia_Global_ http://www.ecokathedraal.nl/ 

http://twitter.com/Ekosofia    http://www.debuitenkans.nl/ 

& Welkom op Eko Sofia Facebook!  http://www.eva-lanxmeer.nl/ 

 

Stichting Ekosofia 
Het hoofddoel van de stichting: het ontwikkelen van biologisch gebouwde en natuurrijke 
leefomgevingen, het delen van kennis met natuurlijke leefgemeenschappen in het algemeen 
en Ekosofia projecten in het bijzonder. Verder beheert en evolueert de stichting het concept 
c.q. de visie en geeft er bekendheid aan. 

Help een goede beweging op weg. Iedere bijdrage hoe bescheiden 
ook is welkom op Triodos bankrekening 19.83.95.906 ten name van 

Stichting Ekosofia o.v.v. donatie. 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 Mindz, Twitter, Facebook, Hyves en deze externe nieuwsbrief publiekelijk wordt 
gedeeld. Meer informatie over de Creative Commons licentie, auteursrechten: http://ekosofia.org/opensource.htm. 


