
 

 

Komende activiteiten 

De vorige nieuwsbrief stond vol ideeën voor het nieuwe jaar. 
Nieuwe kansen en mogelijkheden. Onder andere op de Buute. 
Vol enthousiasme hebben Henk en Monica samen met Loes 
de mogelijkheden op de Buute besproken. De conclusie; de 
Buute vraagt om forse investeringen, biedt geen garantie op 
voortzetting na een jaar en huren met meerdere bewoners 
bleek niet mogelijk. Een kans armer, maar focus op ‘wat dan 
wel’ rijker. Lees verder…. 

Themadag 
 Zo 19 Februari 
 Vanaf  10.30 
 
Presentatie over 
ecodorpen en 
Akasha, 
spelenderwijs 
droomwensen 
verkennen 
Locatie Meent 9 
Woudenberg. 
 

Akashaweekend 
 24 en 26 Feb 
Vrijdag start 17.00 
 
Opgeven gewenst. 
 
Zondag 26 Feb 
alleen voor Akasha 
leden. Diverse 
locaties. 
 

Akasha 
Nieuwsbrief 

F E B R U A R I  2 0 1 7  

Dapper door de kou heen 

Inloopavonden 
  Alle vrijdagen 

Akasha weekend 
In het weekend van vrijdag 24, en 
zondag 26 Februari houden we een 
Akasha weekend. Zaterdag 25 feb komt 
te vervallen. 

Vanaf vrijdag 17.00 zijn 
geïnteresseerden in Akasha welkom. 
Zondag is alleen bedoeld voor 
kernteamleden. Kosten vrijdag 3 euro 
voor het diner per persoon. Opgeven is 
noodzakelijk. Locatie vrijdag in 
Loosdrecht. 

 

Kom je ook? 

Vanaf 18.00  

Meepraten en 
meedenken over  
de voortgang van 
Akasha. 
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Kansen voor Akasha 

Akasha heeft de afgelopen tijd gesprekken gehouden met 
de architecten van het Dutch Design Initiative over het 
ontwerp van het hoofdgebouw van Akasha. Er zijn vier 
aandachtspunten die om een oplossing vragen. Allereerst 
het vinden van een geschikte locatie. Ten tweede de 
financiering, als derde het vinden van de juiste 
bouwmaterialen en als laatste het ontwikkelen van een 
lowtech bouwwijze.  

Het huidige core-team ziet op korte termijn hiervoor echter 
nog geen mogelijkheden en oplossingen. Daarom hebben 
we besloten om de focus nu eerst te leggen op het vinden 
van een plek voor Akasha waar samen gewoond en geleefd 
kan worden. Wellicht een woonboerderij, een klooster wat 
we duurzaam kunnen verbouwen, etc. Van daaruit willen 
we gaan samenwerken aan het verder realiseren van 
plannen….. 

 

 

Henk en Monica hadden een mooi aanbod van Loes, de 
eigenaar van de Buute in Olst, gekregen. Afgelopen maand 
hebben ze samen met Loes de mogelijkheden op de Buute 
onderzocht en een financieel plan gemaakt. Ook zijn er diverse 
mensen op de Buute langs geweest om samen met Henk en 
Monica na te denken over mogelijke samenwerking en/of 
samenwonen.  

De investeringskosten om er een bloeiend bedrijf van te maken 
bleken aanzienlijk. Dat maakte het minder aantrekkelijk om 
bedrijfsmatig te starten op de Buute. Tevens bleek dat huren met 
meerdere personen niet meer gewenst was door de eigenaresse. 
Een behoorlijke teleurstelling!  

Henk en Monica hebben besloten liever te gaan voor een plek 
waar je met meer zekerheid kan samenwonen en werken met 
andere en zijn vertrokken uit de Buute. De Buute heeft hun wel 
inspiratie en focus gegeven.  

Henk en Monica bedanken alle geïnteresseerden die langs zijn 
geweest en hebben meegedacht. 

Mocht je een gebouw weten waar je met een groep zou kunnen 
gaan wonen? Laat het ons weten!  
Wij zijn er driftig naar op zoek… 

 

De Buute in Olst 
 



 

 
3 

AKASHA NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2017   

Ecovillage Design Educatie training 

De cursus is gebaseerd op de EDE Mandala die 
de vier primaire dimensies van duurzaam 
ontwerpen omvat: Economisch, Wereldbeeld, 
Ecologisch en Sociaal. 
 
Voor wie? 
Deze cursus is bedoeld voor studenten en 
docenten, overheden, activisten, professionals 
en bedrijven die sociaal, duurzaam en 
ethisch  ondernemen en natuurlijk iedereen 
die geïnteresseerd is in het ontwikkelen van 
duurzame groepsprojecten! 
 
Door wie? 
De EDE zal plaatsvinden in verschillende 
ecogemeenschappen  in Nederland en wordt 
gefaciliteerd door een multidisciplinair en 
ervaren kernteam:   
Paul Hendriksen, Fredjan Twigt,  Jaqueline 
Fletcher , Monica en Henk Petter, Fedde 
Jorritsma en diverse andere experts. 
 
Meer info: http://www.dutch-ede.nl/  
Za 25 mrt wordt een informatiedag 
georganiseerd in ecodorp Bergen. Je kunt je 
daarvoor bij ons opgeven. 
 
 
 
 

       
       

 
 Educatie 

Henk en Monica zijn op zoek naar een locatie in Nederland waar 
trainingen op het gebied van duurzaamheidseducatie, zoals GAIA 

schools en de Ecovillage Design Education verzorgd kunnen 
worden. 

 
Ook het verzorgen van workshop’s en trainingen op het gebied 

van ecologie, permacultuur, bioregionaliteit, duurzame techniek 
en duurzaam bouwen zou tot de mogelijkheden kunnen behoren. 

 
Heb jij zin om met ze mee te doen? En weet jij een goede plek? 

Laat het ons weten! 

Het nieuwe wij 
De draagkracht van de aarde heeft haar limiet 
bereikt. Het roer moet om en de vraag die 
steeds meer mensen zich stellen is hoe ze hun 
leven zo kunnen vormgeven dat de impact van 
hun gedrag op het milieu en het gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen drastisch worden 
verminderd. De Ecovillage Design Education 
cursus biedt je het gereedschap en 
vaardigheden daarvoor, gebaseerd op de 
ervaringen van succesvolle projecten en 
gemeenschappen uit de hele wereld. 
 
Over de EDE 
De EDE is een volwaardige drie en halve week 
voltijds cursus, die een praktisch forum biedt 
voor het creëren van duurzame projecten en 
gemeenschappen. Ontwikkeld door Gaia 
Education en belangrijk onderdeel van het 
Global Ecovillage Network, is de cursus al meer 
dan 200 keer over de hele wereld in 34 landen 
georganiseerd. 

http://www.dutch-ede.nl/
http://newwe.info/
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Vrijdag;  Akashadag 

Akasha wil de vrijdag een vaste Akasha dag laten zijn. 
Op die dag willen ze overleg organiseren, leuke 
activiteiten opzetten voor en met elkaar, en zijn ze 
beschikbaar voor overleg met allerlei organisaties. Er 
wordt tevens gezocht naar een plek waar we samen 
kunnen wonen en werken. Iedere vrijdag dus!  
Start mee-eten 18.00. Kosten mee-eten 3 euro.  
Start overleg 19.00. Vrije inloop voor iedereen die mee 
wil denken. 
Adres: Beukenlaan 63 in Loosdrecht. 

Programma themadag 19 februari 

10.30 inlopen, koffie en thee 

11.00 hartencirkel 

11.30-13.00 presentatie over Europese ecodorpen   

13.00 potluck maaltijd 

14.00-16.00  op speelse wijze individuele (woon en 
tuin) wensen brengen naar Akasha 

16.00 borrel 

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 thema 
dagen werken we daar aan. De eerst volgende 
themadag is op zondag 19 Februari.  

Thema dagen  
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Het programma 

Vrijdag 24 Februari 

17.00-22.00: Samen eten, harten cirkel.  

 
Zondag 26 Februari 

10.30-12.00 natuurwandeling in Olst; start vanaf 
parkeerplaats Aardehuizen Olst 
http://www.aardehuis.nl/nl/, (open voor 
iedereen) 

12.15 lunch 

13.00-16.00 werkgroep overleg (besloten voor 
core leden). Paul Hendriksen komt langs en 
bespreekt zijn aanbod voor de groep voor 
externe fascilitatie. De Dutch Design Initiative 
komt tevens langs. 

Volgende Akasha bijeenkomst: 24 t/m 26 
Maart 2017. Opgeven gewenst. 

 

 

Akasha weekend 

In het weekend van 24 en 26 Februari 
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. Logeren is beperkt 
mogelijk. 

Op zondag 26 Januari komen de Akasha leden 
bij elkaar die in werkkringen actief zijn. 

 

 

 

 

 

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

http://heartiq.com/ 

http://www.hennycramers.com 

 

 

Hartencirkels 

http://www.aardehuis.nl/nl/
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 

 

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!  

Meewerken aan Akasha 

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


 

 

 

Contact 

http://akasha.earth/ 
 
Atelier Woudenberg: De Meent 9 

Loosdrecht: Beukenlaan 63 

 

 
 

Mobiel Henk: 06 12531816 

Mailen kun je naar: 

henk@akasha.earth 

Op dit email adres kun je je ook eventueel afmelden 
voor de nieuwsbrief, mocht je het niet meer willen 
ontvangen. 
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