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"Tijd is de absolute voorwaarde voor alle creatieve processen.” 

Louis G. Le Roy 

 

 

 

 

 

 

   ←Klein Ekosofia 

 
 

Voorwoord 
Met veel plezier neem ik dit keer de ‘Talking Stick’ van het voorwoord over van 
Patrick. Onze actieve bewonersgroep is de afgelopen maanden versterkt met diverse 
deelnemers die met hun kwaliteiten veel constructieve, nieuwe dingen weten toe te 
voegen. In deze nieuwsbrief ruimte om nader kennis te maken met Gerhard Rekvelt. 
Hij is ondermeer de drijvende kracht achter onze maandelijkse Adviceboard, waar 
bewoners na een presentatie professionele feedback krijgen op hun eigen ontwerp. 
Verder veel nieuws over de interne voortgang middels een bijdrage van aspirant 
bewoonster Flor Avelino, een mooi nieuwtje van Patrick over de publiciteit rondom 
Ekosofia, aandacht voor de door hem georganiseerde Little Hawk tour, en een 
bespiegelende oproep van een bezoeker van de Green Screen die onverrichter zake 
naar huis ging omdat hij de, naast de organisatoren, als enige was komen opdagen. 
Ook de hobbels in ons creatieve proces leveren vaak waardevolle inzichten op... 

Jevgenia Lodewijks 

 

Gemeenschap  
In april 2009 is de projectgroep Amsterdam ontstaan en inmiddels vormen we met bijna 70 aspirant 
bewoners, ondernemers en vrijwilligers een dynamische groeiende gemeenschap. De grassroot kern 
van om en nabij de 25 mensen werkt samen aan de voorbereiding van het biologisch bouwen van 
woon- en werkruimte voor 300-500 huishoudens en 100-200 ondernemingen. Individuen en gezinnen, 
lokale groene bedrijven en organisaties met interesse in het plan (als zogenaamd 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 Gerhard 
Rekvelt, actief aspirant bewoner en o.a. de man 
achter de Board of Advice en de Eigen Kracht 
Conferentie. 

 

Hoe heb je Ekosofia ontdekt? Eind jarig tachtig leerde ik Edward Smidt kennen in een 
obscuur kraakpand waar hij zijn collectie synthesizers elke maand uitbreidde met een nieuw 
prachtexemplaar. Ik wilde net als Ed elektronische muziek gaan maken, dus onze klik was 
snel gemaakt. Wat we deden was toen eigenlijk al heel innovatief omdat een paar jaar later 
de house losbarstte en nooit meer uit het muzieklandschap verdween. Edward is altijd al een 
innovator geweest; daardoor liepen we elkaar steeds weer tussen andere pioniers tegen het 
lijf. Nadat ik in Findhorn de kritische succesfactoren voor eko-gemeenschappen had 
onderzocht, was ik eigenlijk helemaal niet verbaasd dat hij bij het opzetten van Ekosofia 
betrokken was. Voor zover ze bestaan zullen de goden ons weer op hetzelfde pad gezet 
hebben als het om Ekosofia gaat! 

Wat zijn je achtergronden en beroep? Ik ben bedrijfstrainer en studieloopbaancoach voor 
het Instituut voor Communicatie en Media Design. Dat is een van de Hbo-opleidingen van de 
Hogeschool van Rotterdam. De skills die ik daar ten gunste van mijn studenten inzet zijn 
allemaal terug te voeren op mijn enige kernkwaliteit: ik ben een ‘community builder’. Dat past 
heel mooi in mijn werk en bovendien in mijn visie want ik geloof sterk in lerende 
gemeenschappen. 

Hoe ziet jouw droomhuis eruit? Een kopie van het huis van Hugh Grant in Beverly Hills, 
maar dan ecologisch 100% verantwoord. Of dat het wordt weet ik niet want ik ken mijzelf: 
“Als ik een kopie moet maken rolt er toch weer een unicum uit”. Ik ben namelijk op een 
kunstacademie opgeleid. Vandaar. 

Wat wil je nu en later aan onze gemeenschap bijdragen? Ik wil heel graag met 
intelligente en op maat gesneden workshops sturing geven aan wat de gemeenschap zelf wil 
en me daar dienstbaar in opstellen. Ook ben ik heel blij dat ik samen met Michel een 
serieuze stap heb gezet om de conflicthanteringmethode ‘restorative circles’ onder de knie te 
krijgen, want met conflicten gaan we zeker te maken krijgen in Ekosofia. Ook hier geldt dat 
leren iets is waar iedereen in onze gemeenschap baat bij kan hebben.  

Waar gaat je hart sneller van kloppen? De succesvolle pogingen die anarchisten al jaren 
doen om op een radicale manier zelfbeschikking te realiseren. Zelfs de 
conflicthanteringmethode ‘restorative circles’ is uiteindelijk anarchistisch van aard. Dat snap 
je pas als je voldoende over anarchisme hebt willen lezen. 

Is er nog iets wat je hier kwijt zou willen? “Een gemeenschap kan zichzelf doodknijpen 
met te veel vooropgezette plannen. Als iedereen voldoende eigenaar mag zijn van de 
realisatie van zijn eigen dromen, en als de doelen daarbij mogen veranderen, dan zal ieders 
betrokkenheid bij het gemeenschappelijke plan alleen maar toenemen! Dat lijkt me een 
universele wet.” 



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. 

Annalies van Eerde : “Door samenwerken overleef je als groep en als individu, 
en... geen blad kleurt groen zonder medeweten van de hele plant”   

en ik geef het stokje graag door aan Diederik." 

 

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

Tijdens de Adviceboard hebben 
Martijn en Francisca de 
projectgroep getrakteerd op het 
eerste ontwerp voor een 
gemeenschappelijke ruimte in 
Ekosofia. Geïnspireerd op het 
Blauwe theehuis in het 
Vondelpark, maar natuurlijk 
biologisch doorontwikkeld!  

Op zondag 5 juni is de volgende 
Adviceboard die open is voor het 
publiek. Graag aanmelden. 

 

Green Screen  
Met ingang van 9 september organiseert Ekosofia opnieuw iedere 2e vrijdag van de maand 
in samenwerking met de Hub Amsterdam een groene thema-avond. Het thema van de deze 
eerste Green Screen na de zomerstop is de Ecokathedraal van Louis Le Roy, met Peter 
Wouda van Stichting Tijd als gastspreker. In april stond de lezing van Mark Lakeman over 
het City Repair Project (zie http://cityrepair.org/) op het programma, maar door de lage 
opkomst hebben we de Green Screen geannuleerd. Helaas, maar desondanks en juist deelt 
muzikant Guus Thijssen hier zijn terugblik. 



“Op 9 april kwam ik aan bij The Hub, voor de Green Screen. Een project waarbij 
gezamenlijk een documentaire wordt gekeken door leden van en geïnteresseerden in 
Ekosofia. Toen ik aankwam stonden Wouter en Patrick samen voor de deur en ik 
dacht het ontvangstcomité te hebben getroffen. Maar het bleek ook gelijk de 
voltallige opkomst te zijn. Ondanks mijn enthousiaste doordrammerigheid besloten 
we in goed overleg het hierbij te houden en weer naar huis te gaan om weet ik wat te 
doen. Sneu, want Patrick had mij net gevraagd een evaluatie van de Green Screen 
te schrijven en daar leek dus niet veel van te komen. Maar, geheel in ‘Ekosofische’ 
denkstijl; dit was ook een ervaring en één die niet eens zo gek was om over te 
denken en te schrijven.  

Over waarom het nou zo jammer is dat zo'n project zo stroef loopt. Is het het weer? 
De datum? Het onderwerp? Allemaal factoren waar met name een organisator zich 
druk om maakt na afloop. Maar voor mij als nieuwkomer is het vooral verbazend dat 
dit blijkbaar allemaal geldige afwegingen zijn. Voor mij is de Green Screen juist een 
geniale ontdekking; na het alleen kijken van geëngageerde documentaires gebeuren 
er meestal mogelijkerwijs twee dingen; ofwel ik raak zo opgefokt en kan die energie 
op geen mogelijkheid kwijt en daardoor sneuvelen er bijna dingen in mijn kamer en 
ga ik volkomen rusteloos mijn dag voortzetten, of ik raak diep geïnspireerd en wil dat 
meteen uiten en het verder uit diepen. Beide opties zouden beter kunnen worden 
vormgegeven in gezelschap, het liefst van bijna gelijkgestemden. Napraten over een 
boeiende film is de manier om alles een plek te geven. Om je ideeën te toetsen. Om 
je gevormde en allicht aangepaste mening ten toon te stellen en aan te scherpen. En 
om uiteindelijk met een voldaan gevoel weer alleen naar huis te gaan, wetende dat je 
niet de enige bent in je omgeving die ergens iets van vindt en er iets mee wil doen. 
Wetende dat er een draagvlak is om de net geziene dingen aan te pakken, in 
positieve zin of juist in tegenwerking. 

Documentaires kijken is voor mij altijd een hele heftige ervaring. Maar wat vooral op 
blijft vallen is dat het vaak een nogal eenzijdige is; het gekozen multi-medium geeft je 
informatie en die heb je te verwerken. Zijn er dingen die onduidelijk zijn? Dingen 
waarover je wilt weten of je de enige bent die het ergens wel of niet mee eens is? 
Tja, dat gaat niet, een documentaire vraagt van je om dat zelf te doen. Of gewoon 
niet te veel vragen stellen, wat voor een aantal mensen ook een optie blijkt te zijn. 
Maar voor de meeste voelende, weldenkende mensen levert het een hoop 
gedachtevoer en voor mij is de manier om daar zo veel mogelijk uit te halen om het 
met anderen te herkauwen. Zoals nou zo goed kan op de Green Screen.  

Één keer in de maand gezamenlijk geïnspireerd 
raken, deze inspiratie delen en daarmee gezamenlijk 
een beweging voorwaarts maken. En met lekker 
weer kan dat na afloop gezamenlijk in de 
buitenlucht... Dus vanaf september; komt allen!” 

Guus Thijssen 

De echt meesterlijke lezing van Mark Lakeman 
(rechtsonder) is trouwens o.a. te zien via:  

http://www.youtube.com/EkosofiaTVNL 



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 16 april hebben we een bezoek gebracht aan bio-wijk De Buitenkans in 
Almere! Waar onder meer heel makkelijk voorstelbaar werd wat voor soort 
huizen we in Ekosofia onder andere zullen gaan zien… 

 

 

 

 

 

 

De uitvoerige en inspirerende rondleiding van Marc Crijns was ronduit geweldig!  

Kijk op http://www.debuitenkans.nl/ voor alle informatie over dit pioniersproject. 

 

April was een echte lentemaand voor projectgroep 
Ekosofia! 
Het begon tijdens het Naturatorium, met een prachtige presentatie door Martijn en Francisca 
over het ontwerp voor ons gemeenschapshuis in Ekosofia. Het idee is dat we dit 
gemeenschapshuis als eerste bouwen, zodat we daar kunnen slapen en eten wanneer we 
straks op locatie willen zijn voor het bouwen van onze eerste droomhuizen. Het mooie 
ontwerp van het gemeenschapshuis gaat uit van een ronde vorm met meerdere 
verdiepingen en veel glas, waarachter een panoramisch uitzicht over het ecodorp. Op 23 
april volgde de ‘Eigen Kracht Conferentie’, waar alle aanwezige aspirant-bewoners met 
elkaar van gedachten wisselden over de sterke maar ook zwakke punten van onze huidige 
manier van samenwerken. Onder begeleiding van Gerhard werkten we met veel 
concentratie, soms in stilte, soms in debat, aan een gezamenlijk plan van aanpak voor de 
toekomst. Afgelopen zondag 1 mei was er weer een Naturatorium met een relaxte en 
zonnige sfeer. Michel hield een inspirerend verhaal over Restorative Circles als methode 
voor conflictbemiddeling en verbindende communicatie. Daarna begaven wij ons naar buiten 
voor een try-out van het Grote Ekosofia Ondernemersspel. In dit rollenspel experimenteert 
iedereen met een verschillende rol, variërend van landbouwer tot resource-bankier en 
landheer. Een leuke ervaring waarbij we veel gelachen én geleerd hebben. Een mooiere 
eerste lentemaand hadden we ons niet kunnen wensen. Op naar de zomer! 

Flor Avelino 



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   
April voelde voor mij als een stilte na de storm en heeft me de tijd gegeven om Klein 
Ekosofia de nodige aandacht geven. Op dit moment bereid ik de tour van Little Hawk 
voor en in juli en augustus ga ik eens even niets doen. Het is fijn om een stap terug 
te doen en vanaf nu als zogenaamd “passief” aspirant bewoner aan de projectgroep 
te gaan deelnemen. Sinds het ontstaan van de projectgroep in april 2009 heb ik vrij 
veel  geïnvesteerd in het op de rit zetten van de organisatie. Dit heeft geresulteerd in 
een goed ritme van bijeenkomsten. Elke week wordt er ruimte gegeven aan diverse 
gebieden die aandacht verdienen voor de realisatie van het plan: biologische bouwen 
en wonen, communitybuilding, natuurvoeding. De komende maanden lassen we een 
zogenaamde zomerstop in, maar we gaan vanaf september weer enthousiast verder 
met het samen organiseren van het Naturatorium, de Green Screen, de Expedities, 
het Kampvuur en natuurlijk weer een Open Huis.  

Hoogtepunt van april was toch wel het van start gaan van de prijsvraag voor het 
Groene Koffertje. In september wordt de winnaar bekend gemaakt, maar dankzij 
GreenWish kreeg ik de eer om Project Ekosofia als eerste deelnemer te presenteren 
bij het officieel van start gaan van: http://www.duurzamedinsdag.nl/. Ekosofia zet nu 
al aan tot denken en doen. 

Patrick van Uffelen 

 

Agenda 
In mei zijn het Naturatorium en de Expeditie alleen voor leden van de projectgroep 
toegankelijk, er is geen Green Screen vanwege de zomerstop. In juni is er nog een Expeditie 
die ook open is voor publiek en aan het einde van die maand sturen we de voorlopig laatste 
nieuwsbrief. Tot slot wil ik (Patrick) je bijzonder graag uitnodigen voor het volgende… 



Van harte welkom tijdens de 3e tour van meester-verhalen-verteller en fluitist 
Kenneth Little Hawk! Van 20 mei tot 20 juni kan je hem meemaken! 

“We are all a part of nature, not apart from nature.” Little Hawk 

Live @ The Hub in 2011, Westerstraat 187, Amsterdam. 
Entree € 10 + waardering achteraf. 

Vrijdag 20, 27 mei en 3, 10, 17 juni  (20.00u – 21.30u) 

Zaterdag 28 mei en 4, 11 juni  (19.30u - 21.00u) 

Zondag 22, 29 mei en 12 juni  (14.00u – 15.30u) 
    

Speciaal optreden op zondag 19 juni: 
Grote drumcirkel in park of bos! Meer info volgt… 

Het laatste nieuws, links en meer informatie: http://kennethlittlehawk.wordpress.com/ 

Reserveringen via Patrick van Uffelen, email: groenegeus@yahoo.com.  

 

Ekosofia op internet  &  Bronnen van inspiratie: 
www.ekosofia.org     http://www.debuitenkans.nl/ 

http://www.youtube.com/EkosofiaTVNL http://opensourceecology.org.nyud.net/index.php 

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

http://twitter.com/Ekosofia   http://www.youtube.com/watch?v=o-AUwX61-34 

& Welkom op Eko Sofia Facebook!   http://degodin.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. 


