
Nieuwsbrief Ekosofia 6 januari 2011 

"Velen zijn op reis naar het geluk. Wij hebben ontdekt dat de reis 
het geluk is."  

Zigeunerwijsheid 

 

Voorwoord 

Vol enthousiasme versturen wij het laatste nieuws over de voortgang van ons plan 
voor een ‘eetbare ecokathedraal’. Een terug- en vooruitblik, iemand uit de groep stelt 
zich voor, de agenda, en informatie over en uitnodiging tot deelname.  

Voor mij was het uiteindelijke 
oprichten van Stichting Ekosofia 
het hoogtepunt van 2010. Eind 
2009 had ik me voorgenomen om 
na ruim vier jaar het project nog 1 
jaar de kans te geven om wortel 
te schieten. Nu blijkt het alle 
investeringen meer dan waard te 
zijn geweest. WE zijn een vrije en 
sociale gemeenschap aan het 
vormen, de nieuwsbrief leeft, ons 
netwerk groeit, mogelijke locaties, 
geslaagde informatiemiddagen in 

de Hub, kans op een proeftuin, een forum, toenemende betrokkenheid en 
indrukwekkende persoonlijke bijdragen! Eerder geplante zaadjes zijn als alfalfa 
ontkiemd en nieuwe zijn gezaaid. Ik wil hier heel graag alle mensen die op een of 
andere manier betrokken zijn bij de voortgang en manifestatie van Ekosofia hartelijk 
danken. ‘Vanuit’ Klein Ekosofia (foto) wens ik iedereen het allerbeste voor 2011.  

Patrick van Uffelen 

 

Gemeenschap  

In april 2009 is de projectgroep Amsterdam ontstaan en inmiddels vormen we met circa 45 
aspirant bewoners, ondernemers en vrijwilligers een dynamische groeiende gemeenschap. 
De kerngroep van om en nabij de 20 mensen werkt actief aan een gezamenlijk Plan van 
Aanpak om voor een paar honderd huishoudens biologisch gebouwde woon- en werkruimte 
te creëren. In een natuurrijke, eetbare omgeving met een dynamisch, betrokken en goed 
buurtgevoel… Mensen 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. Meer informatie onder ‘Deelname’. 



Even voorstellen 

In iedere nieuwsbrief stellen we een van de toekomstige buren 
voor. Deze keer Michel Kegels, actief aspirant bewoner. 

Hoe heb je Ekosofia ontdekt?  

Ik hoorde via Denis dat zijn broer Cyril met een interessante dude had gesproken met het 
gekke idee om een eco-dorp te realiseren vlak bij Amsterdam. De oortjes spitsten zich 
meteen. Na de eerste keer op een bijeenkomst te zijn geweest, merkte ik direct dat ik ergens 
een klik had met Patrick en de filosofie achter Ekosofia, dus ben ik zonder er verder over na 
te hoeven denken gevoelsmatig blijven hangen. 

Wat zijn je achtergronden en beroep? 

Ik heb een horecaopleiding gedaan en bij verschillende hotels en restaurants in Amsterdam 
en Almere gewerkt. In 2005 ben ik daar grotendeels mee gestopt, omdat het keurslijf me te 
krap werd. Aansluitend heb ik een paar winters in Oostenrijk gewoond en als snowboard-
leraar gewerkt. Momenteel doe ik een parttime opleiding analytische psychologie en wil ik 
dat in de toekomst in combinatie met andere therapeutische benaderingen gaan toepassen 
in een praktijkje of een andere vorm. 

Hoe ziet jouw droomhuis eruit? 

Ik heb een paar weken geleden mijn eerste schets gemaakt en kwam tot de conclusie dat ik 
voor een huis ga met veel ronde vormen, onderlandhuis/earthship elementen, een 
werkruimte met een vide en een open trap omhoog naar de open slaapruimte, een grote 
keuken en veel warme elementen. Het gevoelsbeeld is er al, maar de precieze invulling zal 
me de komende maand(en) duidelijker worden. 

Wat wil je nu en later aan onze gemeenschap bijdragen?  

Momenteel speel ik een beetje manusje van veel. Ik probeer her en der wat te initiëren en 
organiseren en verder te helpen waar ik kan en me goed bij voel. Mijn toekomstige bijdrage 
ligt denk ik in dezelfde richting (die van het manusje). Ik ben slecht in het langere periodes 
bezig zijn met hetzelfde. Dat werkt voor mij niet. Verder is het goed mogelijk dat ik me ga 
inzetten voor de eventuele horecafaciliteiten bij 
Ekosofia. 

Waar gaat je hart sneller van kloppen? 

Goeie muziek, openhartig gezelschap, een kampvuur 
en lekker eten. 

Is er nog iets wat je hier kwijt zou willen? 

Ik ben niet altijd even goed in het voeren van 
oppervlakkige gesprekken en ik ben blij dat ik die skill ook niet noodzakelijk verder hoef te 
ontwikkelen met de groep. Ook wil ik kwijt dat ik het mooi vind om te zien dat zelfs als er 
pittige barrières opdoemen, er met een constructieve bril op naar de oplossing toegewerkt 
wordt. Die instelling is wat mij betreft het belangrijkste ingrediënt van succes. 



Talking Stick 

In de openingscirkel tijdens elk Naturatorium gebruiken we 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 ruimte om iets te delen. 

Fred Teunissen: "Ik zie Ekosofia graag sterker worden als creatieve 
gemeenschap. En ik denk daarbij aan een mooie regel van de 13de eeuwse 
dichter Rumi: I look in your inmost self and see the universe not yet created...  

en ik geef het stokje graag door aan Michel." 

 

Expeditie 

Ieder tweede weekend van de maand organiseren we met de (aspirant)leden van de 
projectgroep een excursie naar een voorbeeldproject om inspiratie op te doen en een beter 
beeld te krijgen van onze mogelijkheden binnen Ekosofia.  

Op 18 december zijn we op bezoek geweest bij 
bouwmarkt Eco-Logisch in Amsterdam. De 
rondleiding door ondernemer Rob Bos was het 
trotseren van de sneeuw meer dan waard!  

Indrukwekkend om zo geïntroduceerd te worden 
in de uiteenlopende mogelijkheden voor binnen 
en buiten. We weten waar we naar toe moeten 
voor de juiste materialen en vakmensen. Meer 
informatie: www.eco-logisch.nl. 

 

Green Screen  

Iedere tweede vrijdag van de maand organiseert Ekosofia in samenwerking met de Hub 
Amsterdam een groene thema-avond met een inspirerende spreker die twintig minuten het 
woord krijgt, een relevante film of documentaire over het thema en tot slot een discussie. De 
eerste thema’s waren permacultuur en eco-villages in Europa.  

Tijdens de Green Screen op 14 januari is het thema organische architectuur en 
vertonen we de film First Earth van David Sheen, over Ecologische Anarchitectuur, 
c.q. het wereldwijd traditioneel bouwen met aarde, stro en hout. Gastspreker is 
Michel Post van Strobouw Nederland en Orio Architecten. De slotdiscussie begint 
met de vraag: “Waarom kies je wel of juist niet een bepaalde stijl van biologisch 
bouwen voor jouw persoonlijke droomhuis?”  

Inloop vanaf 19.00 u, aanvang 19.30 u in de Hub, Westerstraat 187. Minimale bijdrage € 5.  



In december was het thema gemeenschapszin en was kunstenares Marta Pisco te 
gast om de film van haar project ‘Het Groene Monster’ in Amsterdam Noord te 
presenteren. Kijk voor een korte impressie op de blog van Patrick: 
http://degroenegeus.wordpress.com/ 

 

Interesse in de dvd Het Groene Monster? Stuur even een berichtje. 

De dvd A New We (over 10 EU eco-villages) is ook via ons te koop voor € 24,90 ex. porto. 

 

Naturatorium 

Iedere eerste zondag van de maand komt de projectgroep bij elkaar om aan een gezamenlijk 
plan van aanpak te werken. Op deze plaats een extract of mooie conclusie van het mini 
transitielab begin december:  

 

Actief aspirant bewoonster Flor Avelino trakteerde 
de groep op een hele bijzondere presentatie over 
het onderzoek dat ze doet naar de benodigde 
kennis voor het ontwikkelen van eco-dorpen. Kijk 
voor meer relevante informatie op ons forum! 

 

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 een excursie, een Green Screen 
avond en/of een informatiemiddag. De financiële gemeenschapsbijdrage voor 2011 is slechts 
€100, voor zowel actieve als passieve aspirant bewoners.  

Aanmelden voor de nieuwsbrief, een excursie, Green Screen of het open huis in maart kan 
bij Jevgenia Lodewijks via amsterdam@ekosofia.org 



Ekosofia op internet   &  Bronnen van inspiratie: 

www.ekosofia.org (eind deze maand up2date!) http://www.strobouw.nl/ 

www.forum.ekosofia.org      http://www.orioarchitecten.nl/ 

http://www.youtube.com/EkosofiaTVNL  http://www.oosterwaarde.nl/pergola.htm 

http://www.mindz.com/plazas/Ekosofia_Global_ http://www.permacultuurnederland.org/ 

http://ekosofia.hyves.nl/     http://www.timefoundation.com/ 

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

 

Voortgang Projectgroep Ekosofia Amsterdam 

‘Openheid’ en ‘diversiteit’ zijn gevleugelde begrippen binnen Ekosofia; iedereen die 
deel uitmaakt van onze groeiende groep aspirant bewoners deelt het streven 
hiernaar, en tegelijkertijd heeft iedereen hier ook weer een andere opvatting over. 
Die variëteit aan opvattingen, de beweging die er uit voortvloeit, is onze rijkdom en 
kracht, zoals in de open, vrije natuur diversiteit en beweging de bron van alle leven 
vormen. De kunst is voor ons mensen om die openheid naar het ‘andere’ te 
(her)ontdekken en tegelijkertijd onze eigen grenzen te onderkennen, totdat dit net zo 
vanzelfsprekend blijkt te zijn als in- en uitademen. 

Ekosofia is op dit moment in de eerste plaats de groep mensen die hun schouders 
eronder zetten. Een opmerkelijke club idealisten en eigenheimers. Aan variëteit geen 
gebrek. Tijdens Oud en Nieuw heeft een deel van ons 2011 gezamenlijk ingeluid 
door vanaf een boerderij in de Ronde Hoep vuurballonnen met even zovele wensen 
op te laten. Hieronder de mooie conclusie van Edward, een van de organisatoren. 

Jevgenia Lodewijks 

 

Nawoord  

Lieve mensen, ik kom net thuis en wij zitten samen op de bank en hebben het over de gang 
van zaken en analyseren diverse dingetjes. Waaruit voornamelijk naar voren komt dat wij het 
Oud en Nieuw feest heel leuk vonden, erg veel plezier hebben gehad en in moeilijke 
omstandigheden dit toch hebben gerealiseerd. 
WE hadden het allemaal beter en anders of eerder kunnen doen, maar in dit soort 
omstandigheden kom je juist dichter tot elkaar; verlangens, wensen en verwachtingen blijken 
dan moeilijk samen te smelten, wat zeker de moeite waard was om mee te maken. Het lijkt 
misschien cliché, maar wat hebben we er weer veel van geleerd! Ik wil jullie allemaal 
bedanken voor deze mooie ervaring, beleving, het heerlijke eten en drinken, en het vuur!  
 
Ik wens jullie allemaal een magisch, ekologisch, liefdevol en harmonieus 2011 toe. 
 
Edward Smidt 



Agenda  Datum Locatie Meer informatie… Open voor: 

Naturatorium 9-1 Hub 
Amsterdam  

amsterdam@ekosofia.org leden 
projectgroep 

Green 
Screen 

14-1 Hub 
Amsterdam  

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

 

Hub-
members, 
leden  
projectgroep, 
aspirant-leden 
en vrienden 
van Ekosofia. 

Expeditie 
strobouw 

22-1 IJburg http://www.mindz.com/events/Expeditie_Ekosofia_5.  

Tijd en locatie volgt z.s.m. per e-mail, graag 
bij Jevgenia opgeven 

leden 
projectgroep, 
aspirant-leden 
en vrienden 
van Ekosofia. 

7 Days of 
Inspiration 

28-2 
t/m 6-3 

landelijk http://www.7di.nl/ iedereen! 

Open Huis 20-3 Hub 
Amsterdam 

hieronder iedereen 

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. 

Open Huis 

Heb je interesse om te wonen in Ekosofia en/of er een bedrijf te beginnen of voort te 
zetten? De eerstvolgende informatie middag is op 20 maart 2011 in The Hub Amsterdam. 
Vier keer per jaar organiseren stichting Ekosofia en de projectgroep een open huis voor 
mensen met interesse om als bewoner en/of ondernemer deel te nemen en voor andere 
belanghebbenden en betrokkenen. Meer over het programma in de volgende nieuwsbrief! 

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 
en geeft er bekendheid aan. 

Help een klein goed doel 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/ 
Disclaimer Inner & Open Source: Het transitiemodel Ekosofia is open source, wat geldt voor alle informatie die 
op www.ekosofia.org, via Mindz, Twitter en deze externe nieuwsbrief publiekelijk wordt gedeeld. Kijk voor meer 
informatie over de Creative Commons licentie en de auteursrechten op: http://ekosofia.org/opensource.htm 

Stichting Ekosofia en Projectgroep Ekosofia 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. 


