
 

 

 

Komende activiteiten 

Waar? 

Dat is de grote vraag waar Akasha de laatste maanden druk 
mee bezig is geweest. Waar wil Akasha zich vestigen? En 
hoe? Er is veel op ons pad gekomen. Veel kansen en 
mogelijkheden. En bij iedere mogelijkheid net zo veel vragen, 
gevoelens en bedenkingen. Het viel niet mee om als groep het 
hoofd te bieden in zo’n roerige tijd waarin ineens alles lijkt te 
kunnen! Wil je meer weten? Lees dan verder op pagina 3! 

Thema dag 
Za 3 December 

Akashaweekend 
17 en 18 December 
Start 16.00 

Pizza bakken, 
natuurwandeling, 
open space 
 
Deelname: 15 euro 
Atelier in Borne 
 

Nieuwjaar! 
Za 7 Januari 
Vanaf 11.00 

Wensen voor het 
nieuwe jaar delen, 
soep samen eten 

Deelname: 5 euro. 
In Woudenberg 

Akasha 
Nieuwsbrief 

N O V E M B E R  2 0 1 6  

Akasha weekend 
In het weekend van zaterdag 17 en 
zondag18 december houden we een 
Akasha weekend. 

In dit weekend staat gezelligheid 
voorop. We starten met een talking 
cirkel, waar iedereen zijn of haar 
verwachtingen kan delen. Vervolgens  
gaan we samen pizza maken en 
nuttigen. S’avond’s houden we feest 
met kampvuur of openhaard, 
groepsspelen, muziek en voor wie 
wil… dansen. Er kan eventueel 
overnacht worden. De volgende dag 
houden we een natuurwandeling en 
open space. Lees verder op pagina 5. 

Kom je ook? 

Start 10.00 

Ecodorp droom; 
met inspiratie uit 
12 ecodorpen’ 

Deelname: 5 euro 
Atelier in Borne 
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”I have become my own version of an optimist. If I 
can not make it through one door, I’ll go through 

another door- or I’ll make a door. Something terrific 
will come no matter how dark the present.”  

Satish Kumar. 

Zomerweken in Winterswijk 

Wortels. Dat was het thema van deze zomer! Wat 
zijn jouw wortels? Wat is jouw levensverhaal? Wat 
heb je tot nu toe gedaan en waar wil je nu aan 
werken? En wat kan Akasha daarin bieden. Onder 
begeleiding van Jacqueline Fletcher hebben we een 
week lang gewerkt om onze eigen wortels en die van 
Akasha te onderzoeken. 

Op de linker foto zie je Jacqueline in actie (gele 
blouse). Jacqueline kwam speciaal uit Parijs om onze 
groep hulp te bieden bij onze groepsprocessen. Ze is 
bekwaam trainer en gespecialiseerd in permacultuur. 

Ieder op z’n eigen manier heeft zijn rivier van het leven 
gemaakt. Bijvoorbeeld door het uit te beelden met stro 
in de natuur. Te tekenen. Of uit te leggen als een soort 
puzzel. Door elkaars verhaal te horen, kregen we meer 
begrip voor elkaar. En meer gevoel voor de groei die 
iemand wil maken binnen Akasha. 

Heb je ook zin om te verdiepen wat Akasha voor jou 
kan betekenen? En onderzoeken waar Akasha wel 
en/of niet aansluit bij jouw verwachtingen? Tijdens 
inloopavonden werken we daar aan. De eerst 
volgende inloopavond is woensdag 7 december in 
Borne. 

Jacqueline in actie! 

River of life 

Inloop avonden  
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Waar , o waar…. 

2

voor alle vier aan het onderzoeken wat 
haalbaar en wenselijk is voor de groep. De 
meeste focus ligt momenteel op de gemeente 
Olst, waar een nieuwe invulling voor een stuk 
land tegenover de Aardenhuizen in Olst wordt 
gezocht. De gemeente staat open voor een 
nieuw, alternatief en duurzaam bouwproject. 
Er zijn echter wel meerdere ideeën voor dit 
stuk land door andere inwoners van Olst. 
Binnenkort verwachten we een uitnodiging 
van de gemeente om onze ideeën te 
presenteren. Ook de gemeente Deventer heeft 
ons uitgenodigd voor een presentatie. Het zijn 
dus spannende tijden! 

Boven zes NAP 
Wellicht heb je de documentaire gezien ’Before the flood’?  

Als alles tegen zit, kan het zeewater gaan stijgen tot wel 6 meter! 

Al sinds 1950 is er een discussie gaande of de enorme stijging van 
koolstofdioxide, door onder andere de verbranding van fossiele brandstoffen, 
zorgt voor opwarming van de aarde. Momenteel smelt er heel wat ijs. Dit 
gaat regelrecht de zee in. Wereldwijd zijn er grote gevolgen merkbaar door 
klimaatveranderingen. Sommige wetenschappers gaan uit van een stijging 
van het zeewater tot wel zes meter. Om aandacht te geven aan deze 
problematiek heeft Akasha besloten om boven zes NAP te willen bouwen. In 
het geval we toch willen kiezen voor een gebied lager dan de zes meter boven 
NAP, onderzoeken we momenteel ook de mogelijkheden om te bouwen op 
een terp of het realiseren van een dijk om de woning.  

1

Waar wil Akasha zich vestigen? Om heel kort te 
zijn. Dat weten we nog niet. Wat we wel weten 
is waar de plek waar we willen gaan wonen aan 
mag voldoen. Dit jaar zijn we op meer dan tien 
verschillende locaties wezen kijken. En hebben 
we een aantal daarvan onderzocht op 
haalbaarheid. We zijn daarvoor onder andere in 
Schimmert (Limburg), in Maren-Kessel, in 
Deventer (in samenwerking met de nieuwe 
Oorsprong), in Winterswijk en in Olst wezen 
kijken. De gemeente Deventer, de gemeente 
Winterswijk en de gemeente Olst zijn voor ons 
positief.  Daarnaast zijn we in contact met het 
Gelders Landschap. Op dit moment zijn we 
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Het atelier 

Atelier in Culemborg opgeheven 
Per 1 oktober is het atelier in Culemborg opgeheven. 
We hebben gemerkt dat de meeste van ons te ver 
van het atelier wonen, om er vaak aanwezig te 
kunnen zijn. We zoeken nu naar andere oplossingen 
om toch met elkaar met kunst en nijverheid bezig te 
kunnen gaan en zijn. We willen bijvoorbeeld  een 
klussenbank gaan starten. Heb jij ook een goed idee, 
laat het ons weten! 

Opslag spullen 
We hebben de spullen uit het atelier tijdelijk 
opgeslagen bij Hugo en Sarah en bij Henk en 
Monica. Henk en Monica moeten voor 23 december 
2016 uit het pand wat ze nu bewonen. Heb jij een 
goed idee voor opslag? We maken daar dankbaar 
gebruik van! 

Meewerken aan Akasha 
Heb jij zin om mee te gaan helpen met Akasha! Dat 
kan uiteraard. Op heel veel verschillende manieren. 
We zoeken momenteel mensen die de klussenbank 
goed vorm willen geven en mee willen helpen 
organiseren. En we zoeken mensen die de thema 
avonden en hartencirkels mee willen helpen 
organiseren. Heb je interesse? We horen het graag!  

Bronplan 

Wil je meer weten over Akasha, dan hebben we nu 
een bronplan klaar liggen om te lezen. In het 
bronplan staan onze visie, missie, strategie, 
bouwwensen, sociale aspecten, financiën en nog veel 
meer, beschreven. Je kunt het bronplan opvragen 
door ons een mail te sturen. Dan sturen we je het op. 
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In plaats van een atelier samen runnen, willen we een 
klussenbank gaan opzetten. Op de website van 
Akasha komt binnenkort een plek waar je klussen 
kunt aanbieden, en waar je je tevens kunt opgeven om 
te gaan helpen aan de klus. De eerste klus die gepland 
staat is het mee helpen verhuizen van Henk en 
Monica in de week van 19 december tot en met 23 
december. Heb je zin en tijd? Ze kunnen je hulp goed 
gebruiken! Bel voor een afspraak 06 12531816 (Henk). 

Themadag ’ Ecodorp droom’ 

Ieder maand willen we een thema dag of avond 
organiseren waarin we aan praktische vaardigheden 
willen werken. Zoals geweldloze communicatie, 
sociocratische besluitvorming, techniek van een 
hartencirkel, droomcirkel houden, etc. Zaterdag 3 
december houden we een thema dag in het atelier in 
Borne van 10.00 tot 13.00. Het thema van deze dag is: 
‘Ecodorp droom; met inspiratie uit Europese 
ecodorpen’. We houden een presentatie en laten foto’s 
zien van vijftien ecodorpen in Europa. We vertellen 
daarbij onze eigen ervaringen. Vervolgens houden we 
een wereldcafe. We werken met drie vragen. De eerste 
is: Hoe ziet jouw ideale woondroom eruit? De tweede 
vraag is: wat heb jij nodig om de stap te maken om mee 
te bouwen, werken en wonen aan je woondroom? De 
derde vraag is: wat houdt je tegen om mee te bouwen, 
werken en wonen aan een ecodorp? Je werkt in groepjes 
aan de drie vragen. Het is de bedoeling dat je aan alle 
drie de vragen meewerkt, maar steeds rouleert, waardoor 
je een bijzondere dynamiek kan gaan ervaren. Aan het 
eind wordt een verslag gedaan van alle drie de groepen. 
Deelname is 5 euro. Inclusief koffie, thee, koek en soep. 
Het is toegankelijk voor iedereen met interesse in 
alternatief wonen, en ook wel een klein beetje in ecodorp 
Akasha. Opgeven van te voren is zeer gewenst. 

Klussenbank 

Nieuwjaar! 

Op 7 januari willen we het nieuwe jaar vieren met elkaar. Dit doen we door stil te staan bij onze 
wensen voor het nieuwe jaar. We verkennen met elkaar daarin onze gedachten voor het nieuwe jaar. 
Ieder op z’n eigen manier. Sommige vinden het leuk om tarotkaarten te trekken en daar naar te kijken. 
Andere vinden het heerlijk om bij het vuur te zitten en gewoon samen te zijn. Alles kan daarin….We 
hebben een pan warme soep staan. Je bent welkom om zelf ook wat mee te nemen. Start vanaf 11.00. 
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Akasha weekend 

2

14.00-16.00 blik op de toekomst; wensen voor 
het nieuwe jaar 

Vanaf 16.00 zijn uitgenodigde gasten en 
geintereseerden welkom! 

17.00- 18.00 welkom gasten, hartencirkel 

18.00-20.00  samen pizza maken en bakken, en 
daarna uiteraard opeten! 

20.00-23.00 feestje vieren, dansen, etc. 

 

18-12 

10.00-12.00 natuurwandeling 

12.15 lunch 

13.00-14.00 open space; met onder andere 
uitleg over Akasha 

 

Volgende Akasha bijeenkomst: 28 januari 
2017. Opgeven gewenst. 

1

In het weekend van 17 en 18 december 
organiseren we een Akasha weekend, als het 
nog kan in het atelier in Borne. Iedereen die 
Akasha een warm hart toedraagt, interesse heeft 
in Akasha en ’gewoon’ met ons wil ’zijn’, is 
welkom! Opgeven gewenst. Deelname 7,50 per 
dag. Akasha leden gratis. 

Op vrijdagavond 16 december komen de 
Akasha leden bij elkaar die in werkkringen 
actief zijn. 

Het programma 

16-12:  

19.00-22.00: Samen eten, deep sharing bij de 
open haard. alleen voor werkgroepleden. 

17-12:  

10.00-12.00 werkkringen bijeenkomst: 
voorstellen bespreken die zijn ingediend. 

13.00 lunch 

Hartencirkel 

Het praten over locaties, bouwwensen, woonwensen, 
verwachtingen, eigen ideeën over Akasha roepen 
naast leuke momenten ook gevoelige momenten op. 
Momenten waar iedereen merkt dat erover praten  
geen vreugde meer geeft. We vinden het belangrijk 
dat we elkaar blijven zien en horen ook als het 
moeilijker wordt. We vinden het daarom belangrijk 
om op een veilige manier te delen wat in ons leeft. 
Met of zonder woorden. Hartencirkels kunnen 
daarbij helpen. We gebruiken de techniek van 
hartencirkels om bijna iedere bijeenkomst mee te 
starten. Ook gebruiken we de techniek op momenten 
waarin behoeften en belangen uit elkaar gaan. 
Hartencirkels verbinden en openen nieuwe deuren….. 

Wil je meer weten of lezen over 
hartencirkels, kijk dan eens op deze 
websites: 

http://heartiq.com/ 

http://www.hennycramers.com 

 

http://heartiq.com/
http://www.hennycramers.com


 

 

 

Werken aan ideeën 
Het leuke van zelf een initiatief starten is dat je je eigen 
ideeën kunt uitwerken in co-creatie met anderen. Samen weet 
je meer. En samen kun je meer! Het is een heel proces! Op dit 
moment worden er meerdere ideeën uitgewerkt voor het 
hoofdgebouw. In het hoofdgebouw zullen ongeveer 24 
volwassenen met kinderen gaan wonen. Naast het 
hoofdgebouw willen we ook mogelijkheden creëren voor 
tijdelijk verblijf, gastenverblijven en recreatie. De bouwers in 
onze groep maken momenteel maquettes van hun ideeën. 
Die maquettes gaan we dan weer als groep bekijken en 
bespreken. Op weg naar een gebouw waar iedereen fijn, 
duurzaam, betaalbaar en in gemeenschap met elkaar woont. 
Met in gemeenschap met elkaar bedoelen we dat ieder zijn 
eigen appartement heeft, en dat we veel woon- en 
werkruimten, een grote keuken, wasmachines, spullen en 
gereedschap samen delen. Samen activiteiten organiseren. En 
uiteraard veel lol en plezier maken! 

Contact 

 

http://akasha.earth/ 
 
Atelier Borne tot 23 December: 
Twickelerblockweg 20. Daarna 
Bongerdsweg 7. 

 

Atelier Woudenberg: De Meent 9 

 

Mobiel Henk: 06 12531816 

 

Mailen kun je naar: 

henk@akasha.earth 
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