
Nieuwsbrief Ekosofia 30 november 2010 

"We need no science of formulae, but a science of forms." 

 Victor Schauberger  

 

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 als adept van Louis Le Roy was het bezoek samen met Fred aan de 7e Le 
Roy dag op 30 oktober natuurlijk het hoogtepunt van de afgelopen maand. Zonder 
voorbij te gaan aan weer een geslaagde Green Screen en een hele inspirerende 
expeditie! Ik kijk alweer uit naar de excursie in het voorjaar om met de projectgroep 
een schatplichtig steentje te gaan bijdragen: http://www.ecokathedraal.nl/. Om een 
beeld te krijgen van de dag verwijs ik graag naar de blog van dagvoorzitter Huub 
Mous http://www.huubmous.nl/2010/10/31/natuur-en-tegennatuur/ en de blog van 
spreker en auteur van het boek Tegennatuur, Michel van Eeten: 
http://bijzinnen.com/2010-10-31/knagen-in-het-eigen-achterwerk.  

Een ander leuk uitje dat we met een klein groepje hebben gemaakt was de première 
van de film Borders in our Mind van kunstenares Annechien Meier bij Stroom in Den 
Haag: http://www.stroom.nl/activiteiten/lezing_symposium.php?l_id=1006223. 

Doordat de structuur voor de vorming van onze gemeenschap nu in de basis staat is 
er eigenlijk elke week wel een hoogtepunt. Van Naturatorium naar Green Screen, 
dan op excursie of naar het kampvuur voor boeiende verhalen en leuke bijzaken. En 
tussendoor wordt er door een team aan het verse internetforum gewerkt en hebben 
we een heus redactiegevoel als we de nieuwsbrief schrijven. More is more! Ekosofia 
is volop in beweging. 

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 
Annalies van Eerde, actief aspirant bewoner. 

Hoe heb je Ekosofia ontdekt?  

Ik stond voorjaar 2010 met mijn 
zelfgemaakte wolproducten, zoals kleden, 
vachten, en kussens, op de Milieumarkt in 
Westerpark, Amsterdam. Naast mij stonden 
Patrick en Danielle met info over Ekosofia. Ik 
was direct nieuwsgierig en besloot kort 
daarop naar de infodag in de Hub te gaan. 
Wonen en bewust zelfvoorzienend leven met 
een verscheidenheid aan mensen met 
potentie, talent, visie, zonder dogma’s, is 
mijn droom. Ik heb een moestuin met 
tuinhuisje bij Sloterdijk, maar vind het toch 
een beetje ieder voor zich op zijn eigen ‘postzegelstukkie’; iets gemeenschappelijks zou ik 
veel bevredigender vinden. 

Wat zijn je achtergronden en beroep? 

Ik ben docente beeldende vorming en heb in Amsterdam de Hogeschool voor de Kunsten 
gedaan. Daarna de pedagogische academie. Daarnaast maak ik al 15 jaar muziek, 
percussie en zang, in diverse formaties, en heb ik ook workshops percussie en zang 
gegeven. Ik heb twee kinderen (13 en 16). Door alleenstaand ouderschap zijn mijn dromen 
en ambities jarenlang  de koelkast ingegaan. Naast het lesgeven op diverse basisscholen 
was er weinig ruimte meer voor persoonlijke groei. Tot ik burned out raakte, en vervolgens 
alleen nog maar bereid was om vrijwilligerswerk te doen dat voor mij zinvol leek. Zo heb ik 
met verstandelijk beperkten gewerkt in een creatief atelier, en ook bijna drie jaar op een 
boerderij kippenhokken verschoond, gespit, geharkt en gewied tot ik groen zag. Ik weet nu 
iets af van verzorging van dieren als schapen en geiten, en hoe het voelt, een warm ei in je 
hand, hoe het ruikt, hoe het geluid is van een broedse kip, een ritsige geit, een tochtige koe. 

Sinds mijn collega op Texel, die werkzaam is op een zorgboerderij, me in contact bracht met 
wol en vilten van de Texelaar, ben ik gedreven bezig met ZachtAardig, mijn eigen bedrijf in 
wolvilt producten. Dat is waar nu al mijn tijd en energie in gaat. 

Hoe ziet jouw droomhuis eruit? 

Mijn droomhuis is mijn werkruimte waar ik gedij. En verder wil ik iets met wol. Dan kom je al 
snel uit bij de Ger, een Mongoolse tent. Dit ligt voor de hand, gezien mijn vak. Ik houd van 
eenvoud, maar het moet tijdens de wintermaanden goed warm te stoken zijn, op een 
duurzame manier.  

Wat wil je nu en later aan onze gemeenschap bijdragen?  

Binnen Ekosofia zou ik mijn eenvrouwsbedrijfje kunnen houden en mijn kennis met anderen 
kunnen delen, workshops en voorlichting kunnen geven over wol bewerken, toepassen in 



interieur, meubels, kleding, et cetera. Ik houd van de handen en de voeten in de aarde, mijn 
naam is van Eerde. Ik zou kunnen meewerken op de boerderij, met de schapen. Ook vind ik 
het leuk om met seizoenproducten te koken en gezonde, smakelijke gerechten te maken. 

Waar gaat je hart sneller van kloppen? 

Van héél veel. Ik heb veel jonge talentvolle, intelligente mensen verloren aan zelfdoding, 
daardoor sta ik anders in het leven. Ik ben niet bezig met pensioensopbouw, 
hypotheekrenteaftrek of een nieuwe keuken, maar streef naar bewust leven op dit moment. 
Ik houd van het leven, en ben mijn eigen regisseur van deze film. Het is voor een groot deel 
maakbaar, maar ‘toeval’ kan ook goddelijk mooi zijn… Ik heb oog voor kleine dingen in de 
natuur, in mijn omgeving, zie dingen waar veel anderen aan voorbij lopen, dat is denk ik mijn 
kracht.  

Is er nog iets wat je hier kwijt zou willen? 

“Les temps sont durs pour les rêveurs.” 

 

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. 

Cyril Stom: "In cirkels denken en doen is als in het land der blinden op een dag 
het oog openen en (in)zien dat het volk Keizer is...  

en ik geef het stokje graag door aan Fred." 

 

Naturatorium 

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

Martijn heeft ons getrakteerd op een PowerPoint-presentatie van de locaties die 
geschikt zouden kunnen zijn; we gaan nu allemaal op eigen houtje deze gronden 
bekijken en het omgevingsgevoel beoordelen. Verder is het forum dat door Edward 
en Michel is gebouwd online gegaan, komt dat zien! Tenslotte hebben we de eerste 
ontwerpen voor onze droomhuizen getekend en aan elkaar gepresenteerd. We zijn 
geïnspireerd om deze winter te werken aan het persoonlijk plan van aanpak voor het 
eigen perceel, de woning en tuin en – voor de mensen die ook ondernemer worden – 
bedrijfsruimte.  

 



Green Screen  

Elke tweede woensdag 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.  

In november met als thema ecodorpen en eenmalig gehouden op donderdag om aan 
te sluiten op de Dag van de Duurzaamheid. Een korte impressie door aspirant 
bewoner Michel Kegels: 

“Het thema van deze Green Screen avond draaide om de documentaire A New We. Patrick 
begon met een bondige inleiding in het concept Ekosofia. In totaal waren er zo'n 25 tot 30 
mensen waarvan veel nieuwe gezichten. A New We gaat over verschillende eco-villages in 
Europa en laat zien hoe deze gemeenschappen ontstaan zijn en hoe men samenleeft. Na de 
documentaire vond er een groepsgesprek plaats waarin allerlei vragen naar boven kwamen 
in relatie tot Ekosofia. Veel van de ecodorpen in de film zijn namelijk vooral gericht op een 
specifieke (dogmatische) manier van leven op religieus of ideologisch gebied. Verder vroeg 
men zich af hoe binnen de werkgroep Ekosofia aangekeken wordt tegen het houden van 
dieren, waarom we gekozen hebben voor een locatie dicht bij de stad in tegenstelling tot de 
dorpen uit de film, die allemaal vrij ver van de bewoonde wereld gesitueerd zijn, en hoe wij 
de doorstroom van bewoners benaderen. Al met al een hele geslaagde avond.” 

De dvd van A New We is via ons verkrijgbaar voor € 24,90 ex. porto. 

 

Tijdens de volgende Green Screen, op 8 december, is kunstenares Marta Pisco te 
gast om haar project ‘Het Groene Monster’ te presenteren. Deze avond mag je 
eigenlijk niet missen!!! 

Hier twee fijne voorproefjes:  

http://www.thegreenmonsterinamsterdamno
ord.blogspot.com/ en 
http://kijkruimteforum.wordpress.com/artists-
2/marta-pisco/ 

Het thema van de komende Green Screen 
avond is gemeenschapszin, iets waar we bij 
zowel Ekosofia als de Hub midden in staan. 
De slotdiscussie zal daar op inhaken en 
beginnen met de vraag: 

“Hoe reageer jij op de vreemdeling, de alien, 
de indringer in jouw cirkel?”  

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



Excursie 

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 20 november zijn we naar het Natuurlijk Huus in Raalte gegaan. De rondleiding 
door Agnes Heethaar was meer dan de moeite waard!  

 

 

 

 

 

 

Meer informatie: http://www.hetnatuurlijkhuus.nl/. Voor ons een verrijkend bezoek 
omdat eens te meer duidelijk is geworden dat wat we in Ekosofia willen geen Utopia 
is, maar een maakbaar ‘Realistica’.  

 

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.  

Als je meer wilt weten kun je contact opnemen met Jevgenia Lodewijks via 
amsterdam@ekosofia.org 

 

Ekosofia op internet   &  Bronnen van inspiratie: 

www.ekosofia.org (=begin 2011 up2date)  http://www.timefoundation.com/ 

www.forum.ekosofia.org      http://www.permacultuurnederland.org/ 

http://www.youtube.com/EkosofiaTVNL  http://www.omslag.nl/wonen/ 

http://www.mindz.com/plazas/Ekosofia_Global_ http://www.newwe.info/ 

http://ekosofia.hyves.nl/     http://www.domespace.com/en/home 

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



Voortgang Projectgroep Ekosofia Amsterdam 

Soms kan een project in de aanloopfase opeens in een stroomversnelling 
terechtkomen dankzij een combinatie van de juiste factoren. Het is een heel fijn, 
versterkend gevoel om daar midden in te staan samen met een groep inspirerende 
mensen. In 2010 is het aantal actieve deelnemers aan ons project gestaag gegroeid, 
en hetzelfde geldt voor hun inzet. Zo beginnen langzamerhand de eerste contouren 
zichtbaar te worden van een Ekosofia dat geheel en al vormgegeven zal worden 
door de mensen die er wonen en werken: 

Deze wintermaanden zijn we allemaal druk bezig met het uittekenen van onze 
plannen voor een eigen woon/werkplek. Een voorproefje daarvan was te zien tijdens 
het Naturatorium deze maand, met voor mij als hoogtepunt de tekening van een van 
de kinderen, een gezellig huisje met puntdak. Als iedereen voorjaar 2011 een plan 
klaar heeft, kunnen we met een eerste digitale verbeelding komen van een bewoond 
Ekosofia.  

Martijn en Francisca kwamen met het geweldige initiatief om de mogelijke locaties 
gedetailleerd in kaart te brengen. Ook dat brengt de tastbaarheid van Ekosofia weer 
een heel stuk dichterbij.  

En ondertussen onderzoeken we met deze eerste groep ‘founding brothers and 
sisters’ de mogelijkheden en grenzen van onze gemeenschapszin. Wat mij betreft de 
allergrootste uitdaging van dit project: het zoeken naar een open en vruchtbare 
samenwerking waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn/haar eigen ding te doen. 

Jevgenia Lodewijks 

 

Nawoord  

Fasten your seatbelts!  

Ekosofia was tot nu toe vooral een heel erg goed doordacht plan. Ontstaan en 
uitgebroed op een zolderkamer. Met veel vertakkingen en dwarsverbanden, maar 
toch vooral: een idee, een plan, een droom. Hoog overvliegend boven het hier en nu. 
Tijdens het Naturatorium op 7 november hebben we voor het eerst over een veelheid 
van mogelijke locaties gesproken. En dan niet voor een proeftuin, maar voor het 
echte werk, voor het oorspronkelijke idee: een landgoed met om te beginnen 200-
300 kavels, op minimaal 25 hectaren. Ergens in of net buiten Amsterdam. Martijn 
Brasem leidde de landing in met de presentatie van zijn vergelijkend onderzoek naar 
geschikte vestigingslocaties. Vijftien stuks maar liefst. Daaruit gaan we de komende 
maanden zeven toplocaties selecteren.  

Op één daarvan moet ons vliegtuig -uiteindelijk- landen. 

Fred Teunissen 



Agenda  Datum Locatie Meer informatie… Toegankelijk 
voor: 

Naturatorium 5-12 Hub 
Amsterdam  

amsterdam@ekosofia.org leden van de 
projectgroep. 

Green Screen 8-12 Hub 
Amsterdam  

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

 

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

Workshop 
Vilten 

7-12 Buurtboerderij 
Ons 
Genoegen 

06 – 294 27 507 aangemelden 

Excursie naar 
Eco-Logisch 

18-12 Amsterdam http://eco-logisch.nl/ 

 

leden van de 
projectgroep, 
aspirant-leden en 
vrienden van 
Ekosofia. 

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

 

Wil je wonen en/of werken c.q. een bedrijfje/studio/atelier beginnen in Ekosofia?  

Volgende Open Informatiemiddag  

Deze wordt gehouden in maart 2011 in The Hub Amsterdam. Vier keer per jaar 
organiseren stichting Ekosofia en de projectgroep een open informatiemiddag voor 
mensen met interesse om deel te nemen en voor andere belanghebbenden en 
betrokkenen. Meer informatie over het programma en de sprekers in een 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. 

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. 


