
Nieuwsbrief Ekosofia 28 oktober 2010 

“The earth does not belong to man, man belongs to the earth.” 
~Sitting Bull 

 

Voorwoord 

Met heel veel plezier versturen wij de nieuwsbrief over de voortgang van ons plan 
voor een ‘eetbare ecokathedraal’. In deze vernieuwde formule terug- en 
vooruitblikken, aanstaande buren aan het woord, de agenda, informatie over en 
uitnodiging tot deelname. Op de foto hieronder onze Tree of Values – met 
gewortelde doelen, een stam van kwaliteiten en een kruin van persoonlijke bijdragen: 
het gezamenlijke resultaat van het World Café op onze laatste infodag in The Hub.  

Patrick van Uffelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voortgang Projectgroep Ekosofia Amsterdam 

Sinds de drukbezochte informatiemiddag in mei is Ekosofia in een stroomversnelling 
terechtgekomen. De projectgroep is inmiddels groot genoeg om het initiatief te 
dragen en verder uit te bouwen. Tot onze actief betrokken cirkel behoren nu ook een 
architect, een journalist, een planoloog en een filmmaker, om maar wat te noemen. 
Al met al een overvloed aan knowhow om met elkaar tot een vruchtbare 
kruisbestuiving te komen. Zo hebben we in een paar maanden tijd heel veel stappen 
kunnen zetten om onze droom van duurzaamheid en gedeelde overvloed weer wat 
dichterbij te brengen. Er wordt druk gezocht naar een geschikte locatie voor de bouw 



van ons ecodorp, en rondom Amsterdam blijkt veel meer bruikbare landbouwgrond te 
liggen dan gedacht. Ekosofia en The Hub organiseren van nu af aan een 
maandelijkse groene filmavond, de Green Screen. En dit is nog maar het begin...  

Just imagine the alternative way would be common 

Jevgenia Lodewijks.  

 

Gemeenschap  

In april 2009 is de projectgroep Ekosofia ontstaan en inmiddels vormen we met 
ongeveer 40 aspirant bewoners, ondernemers en vrijwilligers een dynamische kleine 
gemeenschap. De kerngroep van om en nabij de 20 mensen komt geregeld bijeen 
om de realisatie van onze groene droom actief voor te bereiden. Verder cirkelen er 
rondom deze actieve projectgroep ruim 20 mensen als passief aspirant-bewoner. 
Samen willen we op minimaal 25 hectare voor 300 tot 500 huishoudens biologisch 
gebouwde woon- en werkruimte creëren in een natuurrijke, eetbare omgeving met 
een dynamisch, betrokken en goed buurtgevoel… Mensen met interesse in het plan 
zijn van harte welkom om mee te bouwen aan deze zelfvoorzienende wijk in de 
directe omgeving van de stad. Meer informatie hierover onder het kopje ‘Deelname’. 

 

Even voorstellen 

In iedere nieuwsbrief stellen we een van de 
toekomstige buren voor. Deze keer Martijn 
Brasem (2e van rechts op de foto). 

Hoe heb je Ekosofia ontdekt?  

Ik heb Ekosofia ontdekt door mijn vriendin Francisca 
Wegdam. Zij heeft me voorgesteld aan Patrick, zijn 
plannen en de website en ik was meteen helemaal 
enthousiast. 

Wat zijn je achtergronden en beroep? 

Mijn beroep was stedenbouwkundige. Ik heb jarenlang een eigen adviesbureau gehad. Twee 
jaar geleden ben ik er mee gestopt en begonnen met het schrijven van mijn boek. Toch vind 
ik het nu heel leuk om mijn ervaring en kennis in te zetten bij het vinden van een geschikte 
locatie. Daar wil ik trouwens de volgende bijeenkomst (7 nov.) uitgebreid verslag van doen. 

Hoe ziet jouw droomhuis eruit? 

Mijn droomhuis is ons droomhuis (ook voor Francisca, kinderen en vrienden) en heeft het 
laatste halfjaar verschillende vormen gekregen. Het basisidee is echter: rond en eenvoudig 
maar stevig. We denken aan stro, hout en leembouw met zo weinig mogelijk ingewikkelde 



technische voorzieningen. Het beleven van de dagelijkse zonnebaan en de seizoenen 
vinden we heel belangrijk. Dus een huis waar je ‘buiten’ heel sterk beleeft, maar waar je ook 
‘binnen’ bij jezelf kunt zijn. 

Wat wil je nu en later aan onze gemeenschap bijdragen? 

Wat ik – naast de locatiekeuze – graag aan de gemeenschap zou willen bijdragen zijn mijn 
ideeën over gemeenschapsvorming en de structuur van onze mini-samenleving. Daarover 
gaat ook het boek dat ik heb geschreven: Vrijheid, Gelijkwaardigheid, Verbondenheid, 
visioenen van een nieuwe samenleving. Het is nu gedrukt en ik neem het de volgende 
bijeenkomst mee.  

Waar gaat je hart sneller van kloppen? 

Mijn hart gaat sneller kloppen van het visioen van een met elkaar en met de aarde 
verbonden groep van mensen die in volkomen gelijkwaardigheid zich volstrekt vrij kunnen 
voelen om in liefde voor zichzelf en voor de anderen te kunnen leven. 
  
Wat ik verder nog zou willen vertellen is dat ik me interesseer voor veel zaken die kunnen 
bijdragen aan de ‘nieuwe aarde’, zoals duurzaam bouwen, nieuwe energie, permacultuur, 
gezonde voeding enz. Ik heb niet het gevoel dat ik daarin een keuze zou moeten maken, 
omdat eigenlijk alles met elkaar samenhangt. En dat is verschrikkelijk interessant! 
  

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 Talking Stick om iets te delen. 

Patrick: “De flow is soms al zichtbaar; ik hoop dat onze uitdagingen en talenten nog 
verder in balans mogen raken… en geef het stokje graag door aan Cyril.” 

 

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 baanbrekende of mooie conclusie van het mini transitielab begin 
deze maand:  

We hebben met elkaar besloten om het plan vanaf nu ook financieel gezamenlijk te 
dragen. Bij wijze van vooruitbetaling vragen we van alle toekomstige buren (zowel 
actieve als passieve) een bijdrage van 100 euro per jaar, waarmee we de organisatie 
en het faciliteren van de bijeenkomsten kunnen garanderen. Een mooie doorbraak 
en het begin van zelfvoorzienend zijn. 



Green Screen  

Elke tweede woensdag van de maand organiseert Ekosofia in samenwerking met 
The Hub Amsterdam een groene thema-avond met een inspirerende spreker en een 
relevante film of documentaire, en tot slot een discussie. De geslaagde première op 
13 oktober* had als thema permacultuur, met gastspreekster Fransje de Waard, 
schrijfster van het boek Tuinen van Overvloed, de vertoning van de BBC 
documentaire A Farm for the Future en de TED Talk van Willy Smits. 

In november wordt de Green Screen gehouden op donderdag de 11e om aan te 
sluiten op de Dag van de Duurzaamheid. Het thema is ecodorpen. In 20 minuten 
wordt het plan voor onze ecowijk bij Amsterdam toegelicht en aansluitend wordt de 
film A New We over 10 ecodorpen in Europa vertoond. In het debat staat deze vraag 
centraal: “Waarom zouden we een eco-dorp of groene wijk in de buurt van de stad 
willen bouwen?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De inloop is vanaf 19.00 u en de avond begint om 19.30 u in The Hub Amsterdam 
aan de Westerstraat 187. Minimale bijdrage 5 euro. Meer informatie volgt. 

* De dag dat we Stichting Ekosofia officieel hebben opgericht! 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. 



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 16 oktober zijn 
we naar Baambrugge afgereisd voor een bezoek aan Fine Food Farm de Lindenhoff. 
Meer informatie op www.lindenhoff.nl 

 

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     http://www.ecokathedraal.nl/ 

www.forum.ekosofia.org  (on-line in november!) http://www.permacultuurnederland.org/ 

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

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

http://ekosofia.hyves.nl/     http://www.strobouw.nl/ 

http://twitter.com/Ekosofia    http://earthship.com/ 

 

 



Nawoord  

We kunnen het zeker een geslaagde dag noemen, de informatiedag van zondag 19 
september. Er waren zeker 60 mensen aanwezig, Marc Crijns en Martijn Brasem 
hielden beiden een mooi verhaal over hun eigen ervaringen en ideeën met als 
algemeen thema ‘gemeenschapsvorming’. Ik vond het heerlijk om tijdens het World 
Café in drie vragenrondes met verschillende groepjes tot antwoorden te komen en 
daarna de samenvattingen te horen van de tafelhosts.  

Het fijne is dat we eigenlijk allemaal hetzelfde willen en dat iedereen daarbij zijn 
eigen woorden en uitdrukkingen gebruikt. Het thema van de dag was zeer van 
toepassing, we zijn namelijk in het stadium van mensen vinden die tezamen de 
groep, de gemeenschap van het latere Ekosofia dorp willen gaan vormen. 

 

Eigenlijk zijn we niet meer gewend te leven als een gemeenschap, het is vandaag de 
dag ‘ieder voor zich’. Daarom is het goed om heel bewust met dit onderwerp aan de 
slag te gaan. Wat we verwachten van zo’n gemeenschap, wat onze doelen zijn, onze 
persoonlijke talenten en bijdragen en wat ons nu al een gemeenschapsgevoel geeft, 
dat is waar we op deze middag over gebrainstormd hebben. Er waren veel 
interessante momenten, het was leuk om met Wouter de gasten te ontvangen en 
persoonlijk vond ik de presentaties van de cirkelvertegenwoordigers erg mooi om te 
horen en zien. Toen was dat gemeenschapsgevoel al duidelijk waar te nemen, het 
gevoel allemaal vanuit onze unieke eigenschappen hetzelfde te willen nastreven. Na 
afloop was een van de reacties: “Bedankt voor een inspirerende dag!”.  

Danielle Klinkenberg 

 

 

 



Agenda  Datum Locatie Meer informatie… Toegankelijk 
voor: 

LeRoy dag 30-10 Heerenveen http://www.stichtingtijd.nl/ aangemelden 

Naturatorium 7-11 The Hub  amsterdam@ekosofia.org leden van de 
projectgroep 

Green Screen 11-11 The Hub  http://amsterdam.the-
hub.net/public/index.html 

 

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

Dag van de 
Duurzaamheid 

11-11 diverse www.dagvandeduurzaamheid.nu/ iedereen 

Drumcirkel* 14-11 Bunik edspil@gmail.com aangemelden 

Excursie naar 
het Natuurlijk 
Huus 

23-11 Raalte www.hetnatuurlijkhuus.nl/ 

 

open voor 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 

* Uitgangspunt is dat we met elkaar ritmes creëren waarbij plezier en samenspel voorop staan. 
Uiteraard zal ik wat uitleg geven over technieken, maar het gaat er vooral om dat we samen muziek 
maken. We gebruiken hiervoor verschillende trommels, denk aan: djembe's, conga's, bongo, doun 
doun,  maar ook aan kleine percussie-instrumenten zoals shakers, bellen etc.  Deze middag is 
bedoeld voor iedereen, dus ook als je nog niet zoveel ervaring hebt met percussie of ritmes. Het is fijn 
als je een eigen percussie-instrument hebt en dat meeneemt. Ed Spil 

 

Volgende Open Informatiemiddag Ekosofia 

Deze wordt gehouden in maart 2011 in The Hub Amsterdam. Wil je wonen en/of 
werken c.q. een bedrijfje/studio/atelier beginnen in Ekosofia? 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. 

Disclaimer Inner & Open Source: Het transitiemodel Ekosofia is open source, wat geldt voor alle informatie die 
op www.ekosofia.org, het forum, via Mindz, Hyves en Twitter en in deze externe nieuwsbrief publiekelijk wordt 
gedeeld. Kijk op de website voor meer informatie over de Creative Commons licentie en de auteursrechten die 
gelden voor het model.  

Stichting Ekosofia en Projectgroep Ekosofia respecteren het recht op privacy en de bescherming van persoonlijke 
gegevens. Help mee om spam te voorkomen door mail waar mogelijk per “bcc” te versturen. 


