
 

 

Komende activiteiten 

Het jaar begon goed voor Akasha. Allereerst zijn we op 1 

Januari bij elkaar gekomen en hebben we een gezellige avond 

samen gehad. De volgende ochtend zijn we gebeld met een 

ontzettend mooi aanbod! Henk en Monica kunnen voor 

minimaal een jaar een grote woonboerderij huren in Olst, met 

grote biologische tuin, atelier, vergaderzaal, trainingsruimte, 

terras en grote horeacakeuken. Een plek voor Akasha om bij 

elkaar te komen?! Lees verder op pagina 2! 

Inloopavond 

 Woe 11 Januari 

 Start 20.00 
 
Binnenwandelen 
met al je vragen 

over Akasha, en 
hopelijk blij 
weggaan 
 

De Buute in Olst 
 

Akashaweekend 

 28 en 29 Januari 

 Start 16.00 

Plannen maken 
 

Deelname: 7,50 per 

dag en potluck. 
 
De Buute in Olst 
Opgeven gewenst. 

 

Akasha 
Nieuwsbrief 

J A N U A R I  2 0 1 7  

Gelukkig nieuwjaar! 

Thema avond 

 Ma 9 Januari  

 

Akasha weekend 

In het weekend van vrijdag 27 en 
zondag 29 Januari houden we een 

Akasha weekend. 

We houden het in de Buute, op 
Bevrijdingsweg 2 in Olst.  

Vrijdag is alleen bedoeld voor 

kernteamleden. Vanaf zaterdag 16.00 

zijn overige geïnteresseerden van 
Akasha welkom. In dit weekend 

zullen we vooral plannen maken voor 

het komend jaar. Logeren is mogelijk. 
Kosten is 7,50 per persoon per dag en 

iets meenemen voor de potluck. 

 

Kom je ook? 

Vanaf 17.00 

Brainstormen over 

creatieve 

activiteiten. 

Beukenlaan 63 in 

Loosdrecht. 

Opgeven gewenst. 
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Kansen voor Akasha 

Akasha onderzoekt momenteel de mogelijkheden 

voor het vormen van een CPO. Dit staat voor 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Bij CPO 

zijn de toekomstige bewoners zelf 

projectontwikkelaar. Gedurende het gehele 

ontwikkel- en bouwtraject nemen zij, georganiseerd 

in een vereniging, de beslissingen. Ze kiezen een 

architect en als het nodig is ook een aannemer, en 

werken direct samen met alle professionele partijen 

in het bouwproces. Op dit moment zijn we in de 

gemeente Olst, Deventer, Apeldoorn en Elst bezig 

om de mogelijkheden van bouwen te onderzoeken. 

Zo’n onderzoek kan wel een paar jaar duren! In de 

tussenliggende tijd houdt Akasha zich bezig met 

leuke projecten! Door samen te werken leer je elkaar 

beter kennen! 

Henk en Monica hebben een mooi aanbod van Loes, 

de eigenaar van de Buute in Olst, gekregen. Ze mogen 

voor minimaal een jaar lang de Buute exploiteren. Dat 

wil zeggen dat ze activiteiten mogen ontwikkelen op de 

Buute tegen aantrekkelijke voorwaarden. Er zijn 

diverse bewoonbare ruimtes op de Buute en diverse 

zakelijke ruimtes zoals een professionele keuken, terras, 

grote biologische tuin met boomgaard en tunnelkas, 

vergaderzaal, atelier en meditatie en trainingsruimte. 

De Buute kan dus ook gebruikt worden door Akasha 

om bij elkaar te komen. Na een jaar wordt bekeken hoe 

het jaar is gelopen en of er toekomstmuziek in zit. Na 

een jaar kan worden besloten om de Buute voor vijf 

jaar te huren. Eventueel is koop ook mogelijk. Henk en 

Monica gaan komende maand met Loes een financieel 

plan maken. Ze zoeken nog mede ondernemers en 

bewoners! Dus zoek je een leuke uitdaging, bel Henk 

06-12531816.  

 

De Buute in Olst; 

samenkomplek voor Akasha 
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De mogelijkheden van de Buute 

Naast de kamers is er aanwezig: 

- Professionele keuken met terras 

- Biologische tuin met tunnelkas en 

boomgaard 

- Stilte paden en grote vijver 

- Meditatie/trainingsruimte 

- Vergaderzaal 

- Ambachtsatelier 

In overleg met Loes kunnen de ruimtes 

worden gebruikt tegen aantrekkelijke 

voorwaarden.  

 

Educatiecentrum 
Henk en Monica willen zelf op de Buute aan de slag met het 

opzetten van een educatiecentrum. Trainingen verzorgen op het 

gebied van duurzaamheidseducatie, zoals de Ecovillage Design 

Education training in samenwerking met het ecodorpen netwerk 

Nederland, Aardehuizen Olst en ecodorp Bergen. Daarnaast 

willen ze workshop’s en trainingen verzorgen op het gebied van 

ecologie, permacultuur, bioregionaliteit, duurzame techniek en 

duurzaam bouwen.  

Heb jij zin om met ze mee te doen? Of andere ideeën voor de 

Buute, die je zelf zou willen realiseren? Laat het ons weten! 

Op de Buute kunnen maximaal 12 

appartementen worden gerealiseerd. Daarvoor 

is echter wel een gigantische verbouwing nodig.  

Voorlopig biedt de Buute echter al meerdere 

kamers. Sommige kamers bezitten een keuken, 

douche en toilet. En een aantal ruimtes zijn 

alleen ingericht als kamer. De keuken, douche 

en toilet zal hierbij gedeeld moeten worden.  

De prijs van de kamers varieert vanaf 300 euro 

voor een kleine kamer zonder faciliteiten tot 

550 euro voor een kamer met douche, toilet en 

wc. Momenteel zijn twee kamers in gebruik.  

 

Wil je wonen in een heerlijke landelijke 

omgeving te midden van gelijkgestemden? 

Bel dan met 06-12531816 voor meer informatie. 

(Ook niet-Akasha leden welkom!) 
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Haegens Management b.v. is een jonge en dynamische speler binnen de bouwbranche. 

Hun missie is het bieden van duurzame en betaalbare huisvestingsoplossingen. Op dit 

moment lijkt het erop dat de productie kosten hoger zijn, dan de kosten die we geraamd 

hebben voor de muren. Gekeken wordt nu naar andere manieren van produceren. Wordt 

vervolgd! 

Plattegrond van de Buute 

Haegens management 

In het ontwerp voor het hoofdgebouw van Akasha willen 

we gebruik maken van prefab woodwoolcement muren en 

wellicht ook het dak. Voorwaarde daarvoor is voor ons wel 

dat dan de portland cement die er standaard in gebruikt 

wordt als hechtmiddel vervangen kan worden door 

bijvoorbeeld Magnesium Oxide. Waardoor de platen nog 

milieuvriendelijker worden. Door te bouwen met WWC 

boards wil Akasha de prijs van het hoofdgebouw zo laag 

mogelijk houden. Op dit moment is Haegens management 

aan het bekijken wat de mogelijkheden hiervoor zijn, in 

samenwerking met de Dutch Design initiative en Akasha.  
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Dagje uit naar Blijdorp 

We willen met de groep een dagje uit naar Blijdorp. 

We willen de grote vlinderkas bewonderen, en 

ervaren hoe een ronde Dome kas voelt. Wil je mee? 

Laat het ons weten. Dan sturen we je ook de 

datumprikker op! 

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. 

Heb je ook zin om te zien 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 11 Januari op de 

Buute in Olst op de Bevrijdingsweg 2. 

Inloopavonden  
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Vanaf 16.00 zijn uitgenodigde gasten en 

geintereseerden welkom! 

17.00- 18.00 welkom gasten, ingekorte 

hartencirkel  

18.00-20.00  samen dineren 

20.00-23.00 powerpoint presentatie over 15 

Europese ecodorpen en presentatie van de 

plannen van Akasha 

 

Zondag 29 januari 

10.00-12.00 natuurwandeling 

12.15 lunch 

13.00-16.00 open space 

 

Volgende Akasha bijeenkomst: 24 t/m 26 

februari 2017. Opgeven gewenst. 

 

 

Akasha weekend 

In het weekend van 28 t/m 29 Januari 

organiseren we een Akasha weekend. 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 27 janauri komen de Akasha 

leden bij elkaar die in werkkringen actief zijn. 

Het programma 

Vrijdag 27 januari 

19.00-22.00: Samen eten, harten cirkel. (Alleen 

voor kerngroepleden.) 

Zaterdag 28 januari 

10.00-12.00 dorpskring bijeenkomst: voorstellen 

bespreken die zijn ingediend. (alleen 

kerngroepleden) 

13.00 lunch 

14.00-16.00 blik op de toekomst 

Atman Budhi Concentration 

Een aantal leden van Akasha zijn aan het onderzoeken 

wat de Atman Budhi concentration instrumenten 

kunnen betekenen voor zichzelf, en wellicht Akasha. 

Atman-Buddhi-Concentration zijn paarskleurige 

kristalglazen lichtinstrumenten. De naam ‘Atman’ is 

afkomstig uit het Sanskriet en betekent zoveel als ‘het 

Licht, de Oorsprong, het Ware Zelf’. ‘Buddhi’ is de 

kracht die het begrip en het bewustzijn van de mens hier 

aansluiting bij laat vinden, waardoor deze ontwaakt. 

Vanuit deze lichtkracht zijn de Atman-Buddhi-

Concentration producten geënergetiseerd en geïnitieerd 

waardoor ze een continu contact met de Lichtwereld 

onderhouden. Ze harmoniseren de leefomgeving en 

verhogen deze in trilling, brengen de mens in contact 

met zijn hoger zelf en vervullen hem met een 

aloverheersend gevoel van rust en vertrouwen. 

Wil je meer weten of lezen over 

hartencirkels, kijk dan eens op deze 

websites: 

http://heartiq.com/ 

http://www.hennycramers.com 

 

 

Hartencirkels 

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


 

 

 
  

Ook dit jaar wil Akasha aanwezig zijn op meerdere 

festivals. We willen daar onze zelfgemaakte kunst en 

nijverheid aan gaan bieden. En tevens willen we 

workshops verzorgen en meer informatie geven aan 

geïnteresseerden over Akasha.  

Op dit moment zijn we met een kleine groep bezig om 

na te denken wat we samen kunnen creëren. We willen 

creatieve activiteiten organiseren. Wellicht kunnen we 

ook samen ‘kunst’ of gebruiksvoorwerpen maken die we 

dan weer kunnen verkopen tijdens festivals. 

De festivals waar we zeker dit jaar naar toe gaan zijn: 

- Living Village Festival (18 t/m 21 mei 

2017) 

- Ecodorpen festival (eind augustus 2017) 

 

Voor het Living Village festival kun je kaarten kopen: 

http://thelivingvillagefestival.org/.  Je hebt wel een 

kaartje nodig om naar binnen te kunnen; ook als je in de 

Akasha stand mee wil werken! Dus wil je ons team 

versterken tijdens dit festival, is het slim een kaartje te 

kopen….Het wordt een supergaaf festival! 

 

 

Festivals 

’ 

In de periode tussen 24 april en 5 mei willen we met Akasha Damanhur bezoeken. Damanhur is een 

grote spirituele leefgemeenschap in Italië. Ze zijn gevestigd in een vallei, verdeeld over ongeveer dertig 

nucleo’s. Een Nucleo kun je zien als een groot huis waar met ongeveer twintig mensen samen wordt 

gewoond. De gemeenschap bestaat uit ongeveer 600 leden. Damanhur staat bekend om hun mystieke 

tempels onder de grond. Meer informatie: http://www.damanhur.org/. Wil je mee? Laat het ons dan 

weten! 

Damanhur 

Klussenbank 

We willen graag een klussenbank gaan opzetten! We 

hebben alleen nog niet de tijd om dit echt op de 

website te plaatsen. De klussen die aangemeld zijn, 

zijn de volgende: 

Verhuizen van atelier Borne naar de Buute op 4 en 5 

januari. 

 

Bel voor meer informatie  06 12531816 (Henk). 

http://thelivingvillagefestival.org/
http://www.damanhur.org/


 

 

 

Dutch Design Initiative 
In December zijn we op bezoek geweest bij het Dutch Design 

Initiative en hebben we een zeer aangenaam gesprek gehad met 

Bjorn en Willem Jan. Ze zijn de grondleggers van het ontwerp 

wat we voor het hoofdgebouw van Akasha momenteel 

gebruiken. 

Bjorn en Willem Jan hebben uitgelegd aan ons waar hun idee 

voor het ronde hoofgebouw is ontstaan. Ze waren vooral 

geïnspireerd geraakt door het bezoeken van plekken waar 

mensen wonen in zeer armoedige omstandigheden, doordat ze 

door oorlog en natuurrampen hun huis hebben verloren. Ze 

hebben gezocht naar een goedkope manier om in korte tijd 

goede woningen te realiseren in deze rampgebieden. Bjorn en 

Willen Jan hebben zich laten inspireren door een oude 

bouwwijze in China, waarin gezinnen en families in een rond 

gebouw wonen, met een open midden. 

Bjorn en Willem Jan hebben aan Akasha aangeboden om met 

alle leden van Akasha een gesprek te hebben over hun 

woonwensen, en mee te denken om deze woonwensen te 

integreren in een ontwerp voor het hoofdgebouw waar iedereen 

gelukkig van wordt. 

 

Contact 

 

http://akasha.earth/ 

 
De Buute: Bevrijdingsweg 2 in Olst 

Atelier Woudenberg: De Meent 9 

 
 

Mobiel Henk: 06 12531816 

 

Mailen kun je naar: 

henk@akasha.earth 
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