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" Het is door zijn loop te vervolgen, dat de stroom trouw blijft aan zijn 
bron.” 

Jean Jaurès  
 

 

 

 

 

 

 

Ekosofia op het Vergeten Groenten Weekend in de Amsterdamse Hortus op 10-11 september. 

 

Voorwoord 
Na onze zomerstop hebben we de draad weer opgepakt met hernieuwde energie. En 
er is steeds meer belangstelling voor ons project! De projectgroep is momenteel druk 
doende met de organisatie van een bijzondere kennismakingsavond met Raw Diner 
op 11 november, de Dag van de Duurzaamheid. Het programma vind je verderop in 
deze nieuwsbrief. We willen je als geïnteresseerde op 11-11-11 alle gelegenheid 
bieden om een kijkje te nemen in de keuken van Ekosofia, andere deelnemers te 
spreken, en met je eigen ideeën bij te dragen aan de vormgeving van ons project. En 
anders zien we je graag komen op onze maandelijkse Adviceboard of een van de 
andere open bijeenkomsten die we organiseren! We houden je op de hoogte... 
Jevgenia Lodewijks 

 

Projectgroep Ekosofia Amsterdam  
In april 2009 is de projectgroep Amsterdam ontstaan en inmiddels vormen we met bijna 70 aspirant 
bewoners, ondernemers en vrijwilligers een groeiende beweging. Er is inmiddels een kernteam 
ontstaan van tien mensen die de verschillende werkgroepen leiden en samenwerken aan een 
gemeenschappelijk plan van aanpak en de juiste strategie. Het doel van de projectgroep is het 
biologisch bouwen van een zelfvoorzienende wijk in de directe omgeving van de stad. We plannen 
woon- en werkruimte voor 300-500 huishoudens en 100-200 ondernemingen. We zijn op zoek naar 
belangstellenden, actieve aspirant-bewoners en/of ondernemers en (intentionele) partners die willen 
meebouwen. Kijk voor meer informatie bij ‘Deelname’. 



Even voorstellen 
In iedere nieuwsbrief stellen we een van de toekomstige 
bewoners/ondernemers voor. Deze keer Jevgenia 
Lodewijks, coördinatrice van de Projectgroep Amsterdam. 

Hoe heb je Ekosofia ontdekt?  

Een vriendin tipte me omdat ik geïnteresseerd ben in 
permacultuur projecten en op zoek ben naar een plek waar ik kan gaan wonen en 
werken zoals ik wil; met anderen die dat ook willen, en daarbij hun eigen dromen 
blijven naleven. Bij het bestuderen van de website werd ik meteen heel enthousiast. 
En toen ik de mensen die dit project van de grond af aan helpen opbouwen beter 
leerde kennen, viel alles op zijn plek. 

Wat zijn je achtergronden en beroep?  

Ik heb lange tijd gewerkt als journaliste, met een voorliefde voor grassroots projecten 
die duurzame alternatieven bieden voor een mooiere en groenere wereld. De 
journalistiek was voor mij in de eerste plaats een manier om mensen aan het denken 
te zetten en te laten zien dat verandering te realiseren is, hoe klein je ook begint. 
Daarna ben ik aan de slag gegaan als zzp’er; ik doe freelance vertaalopdrachten 
vanuit het Frans, Duits en Engels, en schrijf en redigeer allerlei soorten teksten. 
Iedere opdracht is weer iets nieuws. Die variatie en het onophoudelijke leerproces 
waar je in zit als eigen baas voelen heel fijn. Verder heb ik veel vrijwilligerswerk 
gedaan voor initiatieven die ik een warm hart toedroeg, zoals nu ook bij Ekosofia.  

Hoe ziet jouw droomhuis eruit?  

Tijdens de eerste Adviceboard mocht ik de spits afbijten met een ontwerp voor een 
‘low-budget’ modelhuisje, gebouwd met natuurlijke en gerecyclede materialen van zo 
lokaal mogelijke herkomst. Op EkosofiaTVNL is de visualisatie te zien die Edward 
daarvoor heeft gemaakt: http://www.youtube.com/watch?v=SIqGvor-7hc. Het 
ontwerp is nog niet af, maar optimale benutting van daglicht, de omringende tuin en 
regenwater staan centraal. En verder vind ik het heel belangrijk dat ook mensen met 
weinig budget binnen Ekosofia een mooie woonplek kunnen realiseren. Of mijn 
droomhuis er zo uit komt te zien weet ik nog niet. Ik blijf altijd verder dromen... 

Wat wil je nu en later aan onze gemeenschap bijdragen?  

Ik zet graag mijn ervaring in door mee te denken over het realiseren van dit project, 
het te helpen coördineren, en mensen ervoor te enthousiasmeren. En verder kan ik 
niet wachten tot er werkelijk gebouwd en geplant gaat worden. 

Waar gaat je hart sneller van kloppen?  

Van het feit dat wereldwijd steeds meer mensen wakker worden en zich met elkaar 
verbinden om mooie, wezenlijke veranderingen in gang te zetten.  



Maak kennis met Ekosofia op 11-11 in The Hub! 
Ekosofia doet mee aan de Dag van de Duurzaamheid op 11 november met een 
heerlijk Raw Food diner en avondvullend programma in de Hub, Amsterdam. Locatie: 
Westerstraat 187, aanvang: 18.30. 
 
Tijdens deze avond is er volop gelegenheid tot kennismaken met ons project voor 
een groene wijk aan de rand van Amsterdam en de actieve deelnemers. Daarnaast 
is er ruimte voor vragen stellen, uitwisseling van ideeën en discussie in een informele 
setting. In de bijlage vind je alvast als appetizer het menu van ons Raw Diner, dat 
verzorgd zal worden door Raw Food chef Trudy van Oostrum. 
 
Een belangrijk thema van de avond is ondernemerschap binnen Ekosofia. In ons 
plan voor een groen en zelfvoorzienend woon- werkgebied speelt ondernemerschap 
een centrale rol. Organisaties, bedrijven, zzp'ers en kunstenaars die zich gaan 
vestigen binnen Ekosofia, zijn van toegevoegde waarde voor de omringende wijken 
en de locale economie. Wij willen een unieke plek creëren waar duurzaam wonen, 
werken en genieten samengaan in een echt groene omgeving. Voor kleine en 
startende ondernemingen is tevens een bedrijvenverzamelgebouw in de planning 
opgenomen. 
 
Er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus als je zeker wilt zijn van 
deelname aan deze bijzondere Ekosofia avond, meld je dan bijtijds aan! Je kunt je tot 
1 november aanmelden door een berichtje te sturen aan amsterdam@ekosofia.org 
en je bijdrage voor deelname te storten op Triodos bankrekening 1983.95.906, ten 
name van Stichting Ekosofia Amsterdam, o.v.v. 11-11-11 en je naam. De 
toegangskosten voor de hele avond zijn 35 euro per persoon, inclusief een bruisende 
Raw cocktail bij binnenkomst en een vijfgangenmenu.  
 
        Het programma: 

·      18.30 - 19.00    Inloop met welkomstcocktail, drankbar en muziek 

·      19.00 - 21.00    Raw diner in muzikale omlijsting 

·      21.00 - 21.10    Pecha Kucha presentatie door Ekosofia's initiatiefnemer Patrick van 
   Uffelen 

·      21.15 - 22.15    Ondernemers- en ontmoetingsplein & visuele presentaties van wonen en 
   werken in Ekosofia 

·      22.15 - 23.00    Inspiratie-Forum voor uitwisseling van ideeën 

Hoe ziet jouw droom van duurzaam wonen en werken er uit? We 
horen het graag op 11-11-11!  
 
Met vriendelijke groet, 
 

Projectgroep Ekosofia Amsterdam 



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. 

Patrick van Uffelen: “Eigenlijk zou Diederik hier spreken, maar hij en Brigitta 
hebben de projectgroep verlaten. Dat mensen afhaken hoort ook bij het proces 
van een beweging die zich zelf organiseert. Het is wat het is.”   

en ik geef het stokje graag door aan Flor Avelino." 

 

Naturatorium 
Op de 2e zondag van de maand organiseren we dit ‘Urban Transition Lab’. Tijdens de 
Adviceboard die open is voor zowel betrokkenen als belangstellenden geven we aspirant 
bewoners en ondernemers een podium 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.  

Tijdens de Adviceboard van 9 oktober heeft Bart Verschoor zijn ontwerp voor zijn 
autarkische zonnewijzer woning gepresenteerd… Bijzonder inspirerend!  

 

 

 

 

 

 

Op zondag 13 november is de volgende Adviceboard. Inloop 15.00u, aanvang 
15.30u, einde 17.00u. Graag tevoren aanmelden en op tijd aanwezig zijn! 

 

Deelname 
Je kan op verschillende manieren deelnemen aan Ekosofia: 

1. Aspirant-bewoner: Je betaalt al naar gelang je inkomen een jaarlijkse contributie van 
minimaal € 75, € 125 of € 175. Dit geeft je toegang tot het besloten deel van het 



Naturatorium, alle interne informatie via email en buzz en je mag je plan presenteren op een 
Adviceboard.   

2. Aspirant-ondernemer: Je betaalt afhankelijk van de grootte van je bedrijf een jaarlijkse 
contributie van minimaal € 100, € 250 of € 500 en krijgt toegang tot het besloten deel van het 
Naturatorium, alle interne informatie via email en buzz en je mag je ondernemings- en 
bouwplan presenteren op een Adviceboard. 

3. Belangstellende: We bieden je een kennismakingsaanbod which you can’t refuse! Voor 
slechts € 25 krijg je drie maanden lang toegang tot de interne informatiestroom. Na afloop 
laat je weten of je als aspirant-bewoner en/of –ondernemer lid van de projectgroep wilt 
worden. 

Neem contact op met Jevgenia Lodewijks via amsterdam@ekosofia.org.  

 

Expeditie  

Vanaf april 2009 hebben we regelmatig excursies naar voorbeeldprojecten georganiseerd. 
Zo hebben we een beter beeld gekregen van hoe landgoed, woongebied en bedrijventerrein 
in Ekosofia er uit kunnen gaan zien. En van WAAR Ekosofia gebouwd zou kunnen worden… 

Een impressie van een locatie expeditie begin 2011 met een aantal leden van 
de projectgroep, filmpje door Flor: http://www.youtube.com/watch?v=CZ8vJoAdY7o 

Na de zomerstop hebben we besloten de regelmaat uit de excursies te halen, maar 
we hebben nog wel wat bijzondere projecten op ons verlanglijstje staan… Volg ons 
op Twitter om te zien wanneer we weer een boeiend reisje op touw zetten! 
 

Green Screen  
De Green Screen wordt georganiseerd in samenwerking met The Hub Amsterdam. Na de 
zomerstop hebben we besloten deze groene thema-avond voortaan te organiseren op het 
moment dat een gelegenheid zich voordoet. De voor 9 september geplande Green Screen 
over de Ecokathedraal van Louis Le Roy is nog 
even uitgesteld. 

Op dinsdag 11 oktober stond de groene 
thema-avond in het teken van Arne Naess, 
de grondlegger van de Deep Ecology 
Movement.  

We hebben de documentaire “Call of the 
Mountain” vertoond en waren vereerd de 
weduwe van de eco-filosoof en Jan van 
Boeckel (foto) een van de makers van de film 
te gast te hebben in The Hub voor een 



bijzonder prettig gesprek na afloop. 

Ekosofia op internet   
We hebben ervoor gekozen om te snoeien in ons online netwerk en zijn gestopt c.q. 
aan het stoppen met Hyves en Mindz en hebben het forum opgeheven. Leden, 
belangstellenden en vrienden en familie zijn nu welkom in de online community van 
ons project op http://www.facebook.com/people/Eko-Sofia/100002032278254 en 
http://nl.linkedin.com/groups?gid=2775709 en volg ons via http://twitter.com/Ekosofia. 

Projectgroep Ekosofia Amsterdam werkt aan een zelfstandige website, meer 
hierover in een volgende nieuwsbrief! 

De websites van Stichting Ekosofia zijn: www.ekosofia.org en 
http://www.youtube.com/EkosofiaTVNL.  

 

Ondernemers en Creatievelingen in Ekosofia  
Annalies van Eerde: www.zachtaardig.nl  ~ Trudy van Oostrum: Raw Food Chef ~ Jorrit van der Vliet: 
http://www.jojit.nl/ ~ Josselien Janssen: http://www.rayamedicine.nl/ ~ Henriette van Klinken: 
http://www.keramiektetterode.nl/ ~ Jevgenia Lodewijks: Vertaalster/Redactrice/Tekstschrijfster ~ 
Edward Smid: 3-D Visualisaties /Video editor /Multimedia ~ Fred Teunissen: 
http://www.fredteunissen.com/ ~ Patrick van Uffelen: http://degroenegeus.wordpress.com/. 

 

Nawoord   
De zomerstop was geweldig en de regen heeft bij mij de 
pret niet gedrukt. Ik kreeg het aanbod om een maand 
lang op een hond, kat en groot woonschip te passen in 
de Houthavens en heb voor het eerst in zes jaar weer 
eens gevoeld hoe het is om vakantie te vieren, met tijd 
te morsen en lekker in de zandbak te spelen. \o/  

Tijdens de laatste Ekosofia bijeenkomsten voor de zomerstop en in de periode dat ik 
de (geslaagde) tour voor Little Hawk organiseerde heeft een team studenten me 
gevolgd om een portret te maken. Het resultaat is samen met tien andere portretten 
van groene Amsterdammers vertoond op het Milieufestival in de Westergasfabriek: 
http://www.youtube.com/watch?v=Ibr5BKKua8s. 

Op 13 augustus was ik uitgenodigd om een Ekosofia pitch te doen op het Novaglobe 
Symposium dat stichting Deniesa organiseerde in het kader van het Landjuweel 
Festival op vrijplaats Ruigoord: http://www.youtube.com/watch?v=W3uJp-Dd5BQ. 

Eind augustus kregen we het bericht dat Ekosofia was opgevallen bij de jury van 
Duurzame Dinsdag, maar helaas zijn we uiteindelijk niet in de prijzen gevallen. In de 



eindbeoordeling van alle 417 ingediende initiatieven is Ekosofia samen met de 
Zonneterp wel speciaal vermeld als zijnde: “integrale initiatieven met 
verschillende duurzame doelen. Het gaat hier over nieuwe 
woonvormen/woonconcepten die voedselproductie, wonen en werken 
combineren. Daar waar de ruimtelijke 
ordenaars zich traditioneel richten op 
functiescheiding, zie je steeds meer 
initiatieven die functies weer 
combineren.” 

In het weekend van 10-11 september was 
Ekosofia uitgenodigd om mee te doen aan 
de informatiemarkt tijdens het 
themaweekend over Vergeten Groenten in 
de botanische tuin. Samen met Fred 
hebben we de bezoekers pure 
pastinaakpuree, chioggia bietschijfjes, meiraapjes en rammenasrasp laten proeven 
en verteld over ons plan voor een natuurwijk tegen Amsterdam aan.  

Op donderdag 6 oktober was ik uitgenodigd om Ekosofia te presenteren tijdens de 
Pecha Kucha Night ‘Groen en de Stad’ in Tivoli in Utrecht. Hoewel ik er inmiddels 
eerlijk gezegd wel de voorkeur aan geef om gewoon vrij te spreken zoals in Ruigoord 
leek het me toch wel een uitdaging om het eens te proberen… Het was pittig maar 
heel gaaf om te doen en het kan natuurlijk nog beter als ik (veel) rustiger praat en 
mijn tekst nog een keer halveer. Gelukkig waren de reacties overwegend positief. Op 
ons Ekosofia Rauw Feest in The Hub ga ik het graag nog eens dunnetjes overdoen.  

Patrick van Uffelen 

 

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 
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 Twitter, Facebook en deze externe nieuwsbrief publiekelijk wordt gedeeld. Meer informatie over de 
Creative Commons licentie, auteursrechten: http://ekosofia.org/opensource.htm. 


