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Familiedomein

Kindly leave this planet as you would wish to find it.
Overal op de wereld schieten ecodorpen, leefgemeenschappen en samenhuis projecten als
voedzame en rijpe paddestoelen uit de grond. Ze zijn een reactie op de gejaagde levensstijl en
stressvolle moderne maatschappij en bieden een praktische oplossing voor de vele problemen
en uitdagingen die in deze woelige tijd onze aandacht vragen. De mensheid heeft al lang de
piek bereikt waarop voortdurende economische groei (ten koste van moeder Aarde en haar
bewoners), een zware hypotheek legt op toekomstige generaties en het voortbestaan der
mensheid. Tegelijkertijd vertoont het leven van vele mensen een gebrek aan betekenisvolle
inhoud en zingeving. Vrijwel alle wetenschappers en deskundigen zijn het er over eens dat we
dringend dienen te streven naar meer duurzaamheid om te kunnen overleven als soort
en dat moedige politieke beslissingen geworteld in totaal nieuwe paradigma's nu dringend
nodig zijn. Het volop steunen en aanmoedigen van ecologische oplossingen, zoals bvb.
ecodorpen, horen daar zeker bij.
Hoofdstukken:
Het Familiedomein Dorp
Het Familiedomein
Het Leven in een Familiedomein Dorp
De Meerwaarde van een Familiedomein Dorp

Take care of the Earth, and she will take care of you.

Het Familiedomein Dorp
Een familiedomein dorp is een ecologische dorpsgemeenschap (ecodorp)
waar elke familie/gezin/partners op 1 hectare permacultuur tuin wonen.
Er wordt gestreefd naar een grote mate van zelfvoorziening en duurzaamheid
en er is een bruisende samenwerking en uitwisseling met buren en lokale bewoners.
A healthy social life is found only, when in the mirror of each soul the whole community
finds its reflection, and when in the whole community the virtue of each one is living.
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Ecologische familiedomein dorpen ondersteunen en bevorderen een duurzame en
zelfbedruipende levensstijl die makkelijk en eenvoudig kan worden gehandhaafd gedurende
vele generaties zonder moeder Aarde uit te putten. Leven en wonen in een ecodorp vermindert
en minimaliseert ook de ecologische voetafdruk van het individu. Ecodorpen zijn modellen
van duurzaamheid en een praktisch voorbeeld van het nemen van onmiddellijke en
doeltreffende maatregelen. Ze vormen een effectief antwoord op de afbrokkeling van sociale,
economische, ecologische en religieuze systemen. De toenemende wens van veel individuen
en groepen om zinvol en duurzaam te leven in harmonie en samenwerking met elkaar, is een
duidelijk teken dat mensen nu klaar zijn om een nieuwe maatschappij vorm te geven. Dit
houdt ook in dat ze de mogelijkheid dienen te krijgen om in ecodorpen te kunnen wonen door
een wijziging van bestaande en verouderde wetten die momenteel dergelijke initiatieven
belemmeren. Lees in deze openbare brief de voorstellen. Het opzetten van ecodorpen kan
gebeuren in een geest van onderzoek en ter ondersteuning van individuen en families die
wensen mee te bouwen aan een veilige, duurzame en vredevolle wereld vol overvloed en waar
een hoge levenskwaliteit voor komende generaties gegarandeerd wordt door te kiezen voor
een bewust leven dicht bij en in samenwerking met de natuur.
Ecodorpen en haar bewoners brengen heel veel voordelen aan voor een streek en een land. Ze
kunnen verlaten dorpen nieuw leven inblazen, beheren en behoeden het culturele en rurale
landschap, verbeteren de demografische situatie in een regio en openen nieuwe
mogelijkheden op velerlei vlak (toerisme, landbouw, ambachten, diensten, enz.). De ecodorp
bewoners zijn milieubewuste, goed opgeleide en creatieve mensen die de lokale economie
inspireren en aanwakkeren en de transitie ondersteunen naar een samenleving die minder
afhankelijk is van fossiele brandstoffen, economische groei en monetaire crisissen.
Familiedomein nederzettingen kondigen een nieuwe fase aan binnen de ecodorp
ontwikkeling. Ze delen een aantal elementen met de algemene en courante ecodorpen zoals
ecologisch (ver)bouwen, recyclage en hergebruik van grondstoffen, reductie van afvalstoffen,
eigen afvalbeheer, biologische voedsel productie, het gebruik van hernieuwbare
energiebronnen, het toepassen van alternatieve sociale en economische modellen, allerlei
artistieke en kunstzinnige uitingen,... Het grote verschil met klassieke ecodorpen ligt in de
keuze der bewoners om te wonen op individuele domeinen groot genoeg om zelfredzaam te
worden. Op die manier ontstaat een mooi evenwicht tussen persoonlijke ontwikkeling
enerzijds en samenwerking met de buren anderzijds. Familiedomein nederzettingen zijn een
vorm van ecodorp bewoning die een uniek kader bieden om de educatie van toekomstige
generaties en van gezinnen, families en individuen in een sociaal gezonde, veilige en
natuurlijke omgeving te garanderen. Dit gebeurt met behoud van het natuurlijke erfgoed en
rekening houdend met culturele tradities, holistische zienswijzen en de kennis van onze
voorouders.
In het familiedomein dorp heeft ieder gezin / koppel / familie / individu de beschikking / het
behoederschap over ongeveer 1 hectare grond waarop alle noodzakelijke basisvoorzieningen
en ontwikkelingsmogelijkheden kunnen opgezet worden (of reeds voorhanden zijn) om een
zinvol en welzijn bevorderend leven mogelijk te maken. Deze voorzieningen omvatten
huisvesting, eetbare voedseltuinen, drinkwater- en groene energie voorzieningen,
huishoudelijke ambachten en spirituele vervulling. Dit kleine gebied waarborgt (op lange
termijn) de zelfredzaamheid van de bewoners op vlak der belangrijkste basisvoorzieningen
(onderdak, voedsel, water, energie, afvalbeheer). Op het familiedomein wordt voedsel geteeld
en ook een verscheidenheid aan producten en grondstoffen geproduceerd zoals brandstof,
hout, vezels, natuurlijke meststoffen, kruiden en handwerk. Het hernieuwde contact met de
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aarde en de levende planeet en de uitwisseling van goederen, energie, informatie en
wederzijdse hulp tussen de families in het dorp bevorderen het fysieke, emotionele en mentale
welzijn der bewoners.
Een groot deel van het domein wordt ingenomen door vaste planten onder de vorm van een
voedselbos, fruitbomen, bessenstruiken, groentetuinen, omheiningen. Sterke inheemse soorten
worden geplant volgens beproefde principes en methoden die het aanwezige natuurlijke
ecosysteem verbeteren. Honderden plantensoorten zijn onderling verbonden en leven in
vruchtbare symbiose met elkaar door de principes van permacultuur toe te passen die de coexistentie en uitbundige groei van planten ondersteunen. Voortdurende recyclage en
compostering van natuurlijke materialen schenken de planten de nodige voedingsstoffen en
verhogen de kwaliteit en kwantiteit van het gewas. Er ontstaat een levende en overvloed
genererende biotoop van gezonde flora en fauna die (uiteindelijk) zichzelf in stand houdt.
De bewoners maken onderlinge afspraken betreffende de maximale grootte van de
bebouwbare gronden op elk perceel en de infrastructuur van het dorp (zoals wegen, paden,
gemeenschappelijke openbare ruimten en gronden, energievoorziening, afvalbeheer,...). Het
streefdoel is een volledige energievoorziening via hernieuwbare bronnen (zoals zon, wind en
waterenergie). De low impact woningen zijn opgebouwd uit natuurlijke en/of gerecycleerde
materialen. De voedseltuinen worden opgezet volgens permacultuur principes en zonder het
gebruik van chemicaliën, meststoffen of zware machines. De bewoners kiezen een gezonde
levensstijl en biologische voedselproductie.
Het ecodorp en de gemeenschappelijke gronden en gebouwen worden beheerd door en zijn
eigendom van de gehele gemeenschap die zich organiseert in een statutaire vereniging. Deze
vereniging koopt of verwerft op legale manier voldoende grond en ontwerpt een plan voor de
toewijzing der woonpercelen in overleg met de bevoegde autoriteiten en de toekomstige
bewoners. De percelen worden dan verkocht aan de individuele eigenaren volgens de
overeengekomen bedragen. Grotere dorpen (vijftig of meer families) bieden ook ruimte voor
een dorpswinkel en een school waar ook kinderen van buiten het dorp welkom zijn.
Kleine en verspreide woon- en tuinbouwpercelen worden meestal beschouwd als een
structureel obstakel voor grootschalige agrarische ontwikkeling waar grote machines gebruikt
worden om grote partijen land te bewerken. Maar in het geval van een familiedomein
nederzetting is een dergelijke lappenstructuur zeer bevorderlijk. Het verhoogt de biodiversiteit
en vermeerdert de natuurlijke habitat en biotopen die een belangrijke rol spelen bij het behoud
en versterking van het milieu. De autoriteiten dienen nieuwe keuzes te maken en alle
belemmerende wetten aan te passen waardoor het mogelijk wordt voor families om in
ecologische en duurzame familiedomeinen te wonen op verlaten of voor intensieve landbouw
ongeschikte gronden.
Enkele voordelen van familiedomein nederzettingen vanuit drie invalshoeken van duurzame
ontwikkeling:
•

Economisch:
o een verbetering op het vlak van zelfstandige arbeid en zelfvoorziening en
zodoende minder afhankelijkheid van de sociale verzorgingsstaat
o de zelfredzaamheid vermindert en minimaliseert de dagelijkse vaste uitgaven
en de algemene levensduurte
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o
o
o

o
o
o

de inkomsten uit het productieoverschot (voeding, planten,..) zorgen voor
financiële zekerheid
een serieuze daling van de noodzaak tot invoer en import van levensmiddelen,
goederen en energie (vanuit het buitenland)
de alternatieve manieren van voedselproductie (permacultuur) verzekeren hoge
opbrengsten van allerlei gewassen en verhogen de weerbaarheid bij natuur- en
economische rampen
de hoge levenskwaliteit (stressvrij, veel natuur, gezonde voeding, vrienden,...)
zorgt voor een stabiele gezondheid en vermindering der medische kosten
een verbetering van de economische omstandigheden op het platteland
de stabilisatie van een bredere zone in een dynamische mondiale markt

•

Ecologisch:
o de pure levensstijl garandeert een spontane bescherming van de zuivere lucht,
het schone water en de voedingsrijke bodem
o de bomen en planten die in goed doordachte en natuurlijke systemen elkaar
stimuleren (permacultuur) versterken het ecosysteem zonder uitputting en
belasting van de bodem
o de duurzame levensstijl handhaaft onze natuurlijke hulpbronnen en verhoogt
de biodiversiteit
o de mensen herstellen het culturele landschap en cultiveren traditionele en
inheemse plantensoorten
o een jaarlijkse drastische toename van biomassa
o de onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen stabiliseert de lokale markt
o het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en de daling van de behoefte aan
transport verminderen de schadelijke effecten op het milieu
o alle woningen zijn ecologisch en uit natuurlijke en lokale materialen gebouwd
in harmonie met de omgeving, opnieuw een verlichting voor het milieu

•

Sociaal:
o de zelfvoorziening, de zelfstandige arbeid en de levendige lokale gemeenschap
verhogen de sociale zekerheid
o de natuurlijke, gezonde en sociaal rijke omgeving heeft een positieve invloed
op een gezonde en harmonieuze opvoeding van de kinderen
o de bijeenkomsten, lezingen, workshops en culturele evenementen verhogen de
levenskwaliteit van de dorpsbewoners en de omgeving
o de mogelijkheden voor recreatie en ecotoerisme vergroten
o er ontstaat een toename van hoger opgeleiden en creatieve impulsen in de
landelijke gebieden
o de nederzettingen zijn een lichtend voorbeeld hoe techniek, woon- en
leefcomfort en natuurbehoud harmonisch zijn te combineren
o de nederzettingen bewaren het lokale culturele erfgoed, de oude ambachten en
de levende traditie opgebouwd door vele generaties
o het onderwijsniveau in de lokale gemeenschap verbetert en verspreidt zich
verder naar het grote publiek
o een groep mensen die dichter bij de natuur leeft, verspreidt al snel een
bewustzijn van verbondenheid met de natuur en de noodzaak om het milieu te
respecteren
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Doelstellingen van het familiedomein dorp
•

Een lage ecologische impact voor alle activiteiten op het dorp.
Mocht iedere Aardebewoner leven zoals de Europese of Amerikaanse burgers dat
doen, dan zijn er vijf planeten nodig. Bij de ontwikkeling van familiedomein
nederzettingen wordt gestreefd naar een minimale en verwaarloosbare milieu impact.
Enkele technieken die de bewoners daarbij helpen zijn: een duurzame levensstijl,
recyclage en hergebruik, hernieuwbare energiebronnen, gebruik van natuurlijke
materialen en hernieuwbare hulpbronnen die daadwerkelijk beschikbaar zijn voor ons
(resource based economy). Wandelen, fietsen en openbaar vervoer behoren tot de
belangrijkste vervoermiddelen. Gezien de familiedomeinen volledig autonoom en offgrid zijn, verdwijnt de noodzaak en afhankelijkheid van de openbare elektriciteit, gas-,
water- en riool infrastructuur, wat niet alleen een enorme financiële besparing betekent
maar ook minder vervuiling en verspilling. Het afval wordt zo laag mogelijk
gehouden. Veel van het dan nog resterende afval is recycleerbaar als compost. De
instelling is: wat je niet vervuilt, dien je ook niet te zuiveren.

•

Een verbetering van de natuurlijke rijkdom en biodiversiteit.
Bij de inrichting van het dorp en de familiedomeinen wordt rekening gehouden met
het bestaande landschap en de levende soorten die er al wonen. Natuurlijke biotopen
zoals moerassen, oude boomgaarden, droge weiden, ongerepte bossen,...worden
zoveel mogelijk behouden. De bewoners planten een grote verscheidenheid aan oude
en nieuwe gewassen, rassen en soorten. Zoals planten die meerdere nuttige functies
vervullen, die elkaar steunen, versterken en beschermen, die de ontwikkeling van
plagen belemmeren, de bodem verrijken, de biomassa op het terrein verhogen, meer
zuurstof in de atmosfeer brengen. Naarmate de tijd verstrijkt zullen de individuele
ecosystemen, de voedselbossen en de groentetuinen de biodiversiteit van het hele
gebied verhogen.

•

De integratie van de nederzettingen in de lokale gemeenschap en het helpen van de
lokale economie.
De planning en uitbouw van een ecodorp is een publieke zaak die zich ontvouwt in
samenspraak en overleg met de lokale bevolking en autoriteiten. Ecologische
nederzettingen beïnvloeden op gunstige en positieve manier de ecologische, sociale,
culturele en economische aspecten van een gemeenschap. Ze ondersteunen en
bespoedigen de duurzame ontwikkeling van een regio. En gezien dit kadert binnen de
Europese richtlijnen voor de ontwikkeling van gebieden, komen ze alvast in
aanmerking voor ondersteuning door overheidsinstellingen, gemeenten, internationale
stichtingen, enz.
Hoe profiteren gemeenschappen en regio's van deze familiedomein dorpen?
o

Een verbetering van de lokale economische activiteit. De bewoners van het
ecodorp maken gebruik van de lokale diensten, verhandelen hun eigen
(hooggewaardeerde) goederen en schaffen zelf producten aan in de lokale
winkels en op de marktjes.
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o

o

o
o

o

Een toename van kleurrijke sociale gebeurtenissen. Allerlei cursussen,
workshops, lezingen, culturele evenementen,...animeren de lokale
gemeenschap.
De grondprijzen in de nabijheid van het ecodorp zullen stijgen. Er is vrije
doorgang tot de openbare wandelpaden en gemeenschappelijke gebieden op
het ecodorp (zwemmeer, ligweide, bosgebied,...) wat de recreatie- en
contactmogelijkheden vergroot.
Er is niet alleen een financiële opwaardering van de regio, ook het milieu
vaart er wel bij (meer natuur, grotere biodiversiteit).
Een ruimere keuze aan goederen en diensten. Het ecodorp verrijkt de lokale
economie met diverse hoogwaardige ambachten, diensten en producten welke
door de bewoners geproduceerd worden. Deze verrijking en uitbreiding is niet
gebaseerd op concurrentie met de reeds bestaande activiteiten in de
nabijgelegen dorpen en steden, maar wel op collegiale samenwerking en
uitwisseling.

De stroom aan steunmaatregelen aan de lokale gemeenschap via
overheidsfondsen, bedoeld om milieu- en sociale projecten zoals een ecodorp te ondersteunen,
zullen uiteindelijk de financiële situatie van het gehele en vaak verwaarloosde platteland
verbeteren.
Er is een hoge mate van zelfstandig ondernemerschap in het ecodorp.

•

De opzet van een familiedomein is drievoudig: een woonplaats waar een ecologische,
natuurlijke en harmonieuze levensstijl vanzelfsprekend is, een werkplaats waar alle
menselijke basisbehoeften (aan lage kosten) ingevuld worden en een leefplaats waar
creativiteit, liefde en samenwerking zich ontwikkelen. Geluk en voldoening worden
makkelijk gevonden wanneer je doet wat je graag doet en werkt om je eigen
zieledroom te realiseren. Idealerwijze kan dit als kleine zelfstandige op het eigen
domein in het ecodorp. Er zijn tal van mogelijkheden gaande van groenteverkoop,
voeding en artisanale producten tot workshops, wellness, kunst, ambachten en zelfs
ecotoerisme of internetwerk. Deze lokale werkgelegenheid vermindert de ecologische
voetafdruk en spaart het milieu (geen verplaatsingen met auto of openbaar vervoer).
Gezien de lage vaste kosten (door de zelfvoorziening) en de ruilhandel op het ecodorp
is er weinig 'echt' geld nodig.
•

Ecodorpen zijn open voor bezoekers, de belangrijkste focus ligt op educatie.
Door het innovatieve en inspirerende karakter van het ecodorp zullen vele bezoekers
aangetrokken worden. De meesten van hen tonen interesse in duurzame ontwikkeling,
de natuur, zelfredzaamheid en/of een gezonde levensstijl. Familiedomein
nederzettingen zijn een goed voorbeeld van ecologisch en duurzaam samenleven. Er
kunnen dan ook activiteiten georganiseerd worden die de theorie en praktijk
doorgeven aan bezoekers. Tijdens de workshops en bijeenkomsten is er uitwisseling
van kennis en het aanleren van praktische vaardigheden en ambachten. Naast lekkere
biologische maaltijden is het ook mogelijk om zelf geteelde gewassen en producten
aan te schaffen. De bezoekers kunnen de hartslag van het dagelijks leven op een
ecodorp direct ervaren.

•

Familiedomein dorpen staan open voor onderzoek.
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De eerste familiedomein nederzettingen zijn proefprojecten, waar onafhankelijke
onderzoekers allerlei meetbare aanwijzingen kunnen verzamelen die de positieve
effecten op het milieu en de maatschappij in kaart brengen. Het onderzoek verzamelt
de ecologische, economische, landbouwkundige, medische, demografische en sociale
parameters van de nederzetting en bekijkt de invloed op de biodiversiteit van het
landschap, op de lokale economie, op de individuele fysieke en mentale gezondheid,
op het milieu,...
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Het Familiedomein
Een familiedomein is een stuk grond van ongeveer 1 hectare waar de bewoners streven
om een zelfredzaam, ecologisch en duurzaam leven op te bouwen.
Belangrijke aspecten zijn de permacultuur tuinen vol eetbare gewassen, low-impact
bewoning, hernieuwbare energiebronnen, afvalbeheer en watervoorziening.

Happiness belongs to the self-sufficient.

Overzicht van een familiedomein
Elke bewonersgroep op het ecodorp verwerft ten minste 1 hectare grond, wat voldoende is
om een low impact woning op te bouwen en om diverse tuinen te creëren voor de productie
van allerlei eetbare gewassen, brandstof en diverse natuurlijke grondstoffen voor thuis
ambachten. Bovendien vormt een familiedomein een perfect milieu voor psycho-fysieke
recreatie. Een hectare land is groot genoeg om voldoende diverse plantensoorten en biotopen
aan te planten (bos, boomgaard, weide, tuin, waterpartij, enz.) die een gesloten cirkel vormen
en een cyclische stroom van energie en materie in stand houden (als een autonoom
organisme). Tegelijkertijd is een hectare klein en overzichtelijk genoeg om makkelijk goede
resultaten te verkrijgen met weinig fysieke werkzaamheden en minimaal gebruik van allerlei
(zware) machines. Een ideale oppervlakte dus.
Het grootste gebied op het familiedomein wordt ingenomen door het bos. Bospartijen dienen
niet alleen als 'hout fabriek', maar zijn ook een schuil- en leefplaats voor vele dieren, nuttige
insecten en mensen. Bosgebieden zijn superieur in vergelijking met andere gebieden wat
betreft de productie van biomassa per hectare. En biomassa betekent voeding voor vele
wezens en systemen. De verschillende voordelen die bossen bieden zijn moeilijk in 'geld' te
berekenen: zoals het behoud van de voedingsstoffen op het domein, recyclage van organisch
materiaal, klimaatregeling, grondstabilisatie, het voorkomen van erosie, het ondersteunen van
de waterbeweging van kust naar binnenland, het reguleren van de niveaus van het grondwater,
het hydrologische systeem van de regio in stand houden en uiteraard voorzien in recreatieve
gebieden.
Robert Constanza berekende (in 1997) de waarde van de diensten van alle ecosystemen op
Aarde en kwam op een bedrag van 33 biljoen dollar. De waarde van alle goederen en diensten
op Aarde in dat jaar was 43 biljoen dollar. De waarde van de diensten door bossen was 4,7
biljoen dollar, dat is 969 dollar per hectare. Een hectare grond bedekt met maïs kwam op
ongeveer 800 dollar per hectare. De diensten van de bossen zijn zo waardevol dat 1 staande
boom meer waard is dan zes gevallen bomen. Een goed beheerd bos biedt vele bruikbare
grondstoffen zoals hout, brandhout, bouwmateriaal, bessen, paddestoelen, kruiden, hars, sap,
noten, schors, pigmenten, oliën, remedies enz.
Een uitgebreide diversiteit aan organismen en micro-biotopen vormen de basis voor een
stabiele en sterke tuin. In dergelijke omstandigheden kunnen plagen en ziekten niet woekeren
en de toegepaste polycultuur en permacultuur technieken verhinderen een mogelijke
drastische daling van de opbrengst van een gewas (als gevolg van natuurlijke rampen bvb.),
Plantendiversiteit garandeert de beschikbaarheid van verse groenten en fruit gedurende bijna
het hele jaar.
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De natuurlijke begrenzing rond een familiedomein is de levende omheining die bestaat uit
bomen, struiken en heesters. Die omheining zorgt voor bescherming tegen wind, verschaft
onderdak aan wilde dieren, levert voedsel en grondstoffen en fungeert als een natuurlijke
afbakening van het privédomein van de familie. Een kwart tot driekwart van de oppervlakte
van het familiedomein is bedekt met vaste planten: bossen, boomgaarden, bessentuinen,
kruidentuinen, struikgewas,... Het voedsel wordt geteeld via permacultuur principes, dus
zonder het gebruik van chemische middelen zoals pesticiden, herbiciden, kunstmest en zware
mechanisatie.
Het streven naar zelfvoorziening op het familiedomein betekent niet alleen de behoefte aan
voeding, water, verwarming, energie en onderdak zelf kunnen invullen, maar ook
verantwoordelijkheid nemen voor een ecologische behandeling van al het afval. Een
composttoilet is ideaal om menselijke mest te verzamelen en na compostering (1 jaar) te
hergebruiken in het voedselbos. En sommige afvalstoffen zijn net het ideale voedsel voor
andere soorten. Duurzaam afvalbeheer kent verschillende methoden zoals compostering van
al het organisch afbreekbaar afval, bewust gebruik maken van water, het vermijden van
plastic verpakkingen en ander niet-afbreekbaar materiaal, een composttoilet, en zoveel
mogelijk recyclage en hergebruik,... Kledij gemaakt van natuurlijke materialen kan na verloop
van tijd worden hergebruikt in het huishouden (als vodden, tapijten, banden enz.) en later
gecomposteerd. Al het organische materiaal op het domein kan op de composthoop om zijn
weg te vervolgen in de natuurlijke circulatie van biomassa op het land. Slecht afbreekbare
materialen kunnen worden gebruikt als bouwmateriaal of op andere manieren gerecycleerd.
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Het woonhuis
De huizen worden gebouwd met natuurlijke materialen die noch het milieu noch de
gezondheid der bewoners belasten. Bij de bouw van dergelijke huizen kunnen ook elementen
uit het architectonisch erfgoed van de regio geïntegreerd worden (bouwen met lokale
grondstoffen en volgens oude tradities). De bouw van een 'low impact' woning betekent onder
meer het gebruik van hernieuwbare energiebronnen (biomassa, zon, wind, water,...) en van
lokale natuurlijke materialen (hout, steen, klei, stro,...). De dorpsbewoners maken samen
afspraken rond de maximale grootte van de huizen. De huizen zijn zowel visueel als
structureel optimaal in de omgeving geplaatst, zodat ze organisch opgaan in het landschap.
•

De belangrijkste kenmerken van de woonhuizen zijn:
o gebruik van lokale en natuurlijke materialen
o kwalitatieve en natuurlijke isolatie, een passieve woning (bvb. met behulp van
stro), CO2 neutraal
o hernieuwbare energiebronnen voor verwarming, warm water en elektriciteit
(zon, wind, water, biomassa,...)
o efficiënt energiegebruik (verlichting, apparaten, enz.)
o opvang van hemelwater en zuinig gebruik van water (regenwater, grijs water,
compost toilet,...)
o gebruik van waterzuiveringssystemen (planten, rietveld,...)
o duurzaam afvalbeheer (composttoilet, hergebruik, recyclage, compostering,...)
o gebruik
van
natuurlijke
en
bio-afbreekbare
huishoudmiddelen
(reinigingsmiddelen, verven, enz.)

•

De energievoorziening voor het huis komt uit hernieuwbare en duurzame bronnen. Er
zijn verschillende mogelijkheden die mede afhankelijk zijn van beschikbaar budget,
locatie, klimaatzone,... Sommige ecodorpen voorzien gezamenlijke groene
energievoorziening voor het hele dorp (bvb. Findhorn) via electriciteitsleidingen naar
iedere woonunit. Bij familiedomein bewoning is de energie- en watervoorziening
meestal een individuele keuze en verantwoordelijkheid. Zoveel mogelijk besparen op
energieverbruik is altijd een goede beslissing; wat je niet verbruikt, dien je ook niet op
te wekken. Het verwarmen der huizen kan ook via houtkachels of
warmteaccumulerende kachels (speksteen). Koken kan op (bio)gas of in leemovens.
o zonnepanelen met fotovoltaïsche cellen die zonlicht omzetten in elektriciteit,
deze worden alsmaar efficiënter en goedkoper, een nadeel zijn de milieuonvriendelijke productieprocessen
o zonnecollectoren die zonlicht omzetten in warmte
o passieve zonne-energie, namelijk de warmte van de zon opvangen (grote
ramen op het zuiden) en vasthouden (dikke muren die de warmte opslaan)
o huiswindmolens, ook als zelfbouwpakket, uiteraard afhankelijk van de ligging
en de aanwezigheid van wind, een nadeel kan het geluid van schroef en motor
zijn
o hydraulische waterkrachtcentrales die energie leveren door de kracht van
water te gebruiken, voorbeelden zijn een stuwdam, een watermolen, een
waterrad, een micro-waterturbine - een interessante oplossing wanneer een
rivier of grote vijver in de buurt is
o geothermische energie uit de aarde, een nadeel kan de dure aankoop- en
onderhoudkost van de installatie zijn
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energie uit biomassa door verbranding van organisch materiaal, evenwel is de
productie niet altijd ecologisch
o vrije energie of nulpuntenergie wordt wellicht de oplossing in komende jaren
(zie o.m. Nicola Tesla)
De watervoorziening voor de bewoners wordt ingevuld via verschillende kanalen.
o een zuivere en goed stromende bron op of in de buurt van het ecodorp of op
het domein zelf is uiteraard de beste optie
o opvang en opslag van hemelwater (regen, sneeuw,...) in citerns, na zuivering
perfect bruikbaar als drinkwater
o grondwater via een waterput of waterpomp
o opslag van water in vijvers als irrigatie- en sproeiwater bij hete zomers
o een zuinige omgang met water vermindert de hoeveelheid die nodig is
o

•

•

Afvalbeheer is zoals gezegd een belangrijke factor bij een ecologische en autonome
levensstijl. Een herhaling van enkele tips.
o bouw een composttoilet om water te sparen en menselijke mest te verzamelen
als compostmateriaal
o composteer al het organisch materiaal
o zuiver het grijs water (van afwas, douche,...) via planten en rietvelden
o vermijd plastics en alle niet-afbreekbare materialen
o recycleer en hergebruik niet-afbreekbare materialen in bvb. bouw- of
kunstprojecten
o gebruik
bio-afbreekbare
of
plantaardige
huishoudmiddelen
(reinigingsmiddelen, zeep, verven,...)
o wat je niet vervuilt, dien je niet ook niet te zuiveren
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De tuinen
Enkele duurzame landbouw technieken.
•

Permacultuur
Dertig jaar geleden bedachten de Australiërs David Holmgren en Bill Mollison de
term "Permacultuur" om te verwijzen naar permanente (duurzame) landbouw. Sinds
de publicatie van het boek Permacultuur I zijn duizenden mensen wereldwijd beginnen
werken met of denken over de principes van permacultuur. "Permanente agricultuur"
blijft niet beperkt tot het gebied der landbouw, maar breidt zich uit tot alle aspecten
van de samenleving omdat geen enkel systeem duurzaam kan zijn zonder de steun van
een stabiele culturele samenleving. Een uitgebreide pagina op deze website is volledig
gewijd aan permacultuur.
Permacultuur vraagt het verplaatsen van de aandacht van objecten (sterk aanwezig in
de Westerse beschaving) naar relaties. Er wordt dus meer aandacht geschonken aan de
intuïtieve rechter hersenhelft (vrouwelijke pool), wat het huidige overwegend
mannelijke wereldbeeld terug wat in evenwicht brengt en holistisch maakt.
Permacultuur is een (ontwerp)systeem om het landschap te beheren met behulp van
ecologie. Het leert ons tuinen, huizen, dorpen, steden en hele regio's ontwerpen en
bouwen door middel van samenwerking, observatie van natuurlijke processen en via
optimale benutting van natuurlijke hulpbronnen, lokale voedselproductie en
afvalbeheer.
Enkele handelingen van mensen die permacultuur toepassen, zijn:
o
o
o
o
o
o
o

ze nemen actief deel aan alle gebeurtenissen die zich binnen de natuurlijke
omgeving afspelen
ze verzamelen en recycleren zonne, wind- en waterenergie om aan al hun
behoeften te voldoen
ze zorgen dat alle biologische systemen maximaal functioneren
ze beheren de afvalstoffen en transformeren ze tot voedsel voor andere
organismen
ze creëren hun eigen autonome systemen en biotopen door de natuur na te
bootsen
ze combineren elementen en systemen zodat synergetische en elkaar
ondersteunende gebieden en biotopen ontstaan
ze ondersteunen de biodiversiteit en passen hun activiteiten aan naargelang de
omstandigheden en de omgeving

Door permacultuur principes toe te passen op het familiedomein wordt het mogelijk de
noodzakelijke werkzaamheden te minimaliseren en de verspreiding van energie en
materie te vergemakkelijken. Een belangrijke techniek om dit te bereiken is het
domein verdelen in verschillende zones (zie permacultuur pagina).
De echte test voor duurzame landbouw is echter de grondkwaliteit. Hoe veel koolstof
(organische stof) en mineralen worden toegevoegd aan de bodem waardoor overvloed
en sterke planten ontstaan? Een rijke en vruchtbare bodem is het resultaat van
zorgvuldige observatie en de samenwerking tussen bomen, struiken, grassen, dieren,
insecten, schimmels,... Kortom een nieuwe kijk op landbouw door het toepassen van
permacultuur en het voelen van een diepe affiniteit met alle leven en met de natuur.
© Glenn Callens 2011
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Gemechaniseerde en industriële landbouw is nooit in staat tot zo'n holistisch
wereldbeeld, tot een dergelijke kwalitatief hoogstaande opbrengst omdat daar andere
normen en doelstellingen voorop staan (winst, groei, kwantiteit,...).
De grond dient altijd te worden afgedekt met een laag organisch materiaal als
bescherming tegen zon, wind en regen. Afdekken voorkomt uitdroging en modder
uitspoeling, zodat de erosie daalt tot 90%. Infiltratie van regen stijgt met 30-60%.
Bijgevolg is er minder behoefte aan irrigatie. De vertering van het organisch afval
creëert humus en helpt om het koolstof te binden met de bodem wat gunstig inwerkt
op de overmaat aan CO2 in de atmosfeer.
•

De Natuurlijke Landbouw van Masanobu Fukuoka.
Masanobu Fukuoka is een der belangrijkste pioniers van duurzame landbouw. Zijn
methode heet 'natuurlijke landbouw', en het kostte hem 25 jaar observatie en studie
van de natuur om die te ontwikkelen. In essentie focust zijn methode op maximale
reproductie en nabootsing van natuurlijke omstandigheden. Dit betekent een landbouw
zonder ploegen noch wieden, snoeien, bemesten of besproeien met chemicaliën. De
zaden worden gezaaid op het oppervlak. Het behouden van een rijke biodiversiteit is
van groot belang. De bodem is ten allen tijde bedekt (met witte klaver bvb.) om de
grond continu te verrijken met stikstof. 'Onkruid' wordt beschouwd als een onderdeel
van het ecosysteem, het wordt af en toe gemaaid waardoor het op de grond blijft
liggen om te verteren en composteren. Groenten worden door elkaar gezaaid als
gemengde gewassen, er zijn geen grote gebieden met monoculturen.
De bodem is altijd bedekt. Er wordt gezaaid nog voor het oogsten van de vorige oogst
en na de oogst wordt het resterende stro gebruikt om te mulchen. Fukuoka's (niets
doen) methode levert hogere opbrengsten met veel minder financiële kosten en fysiek
werk dan bij conventionele landbouw. Hoge opbrengsten worden gegarandeerd door
een precieze timing van het zaaien en een zorgvuldige keuze bij het combineren van
gewassen (polycultuur en combinatieteelt). De cruciale factor om de Fukuoka methode
succesvol toe te passen zijn bewuste en gerichte tuinwerkzaamheden en zorgvuldige
observatie van de natuur.
Fukuoka beweert dat het gebruik van kunstmest uiteindelijk altijd leidt tot een
degradatie van de bodem, tot verregaande erosie en verlies van vitaliteit. Zijn
jarenlange ervaring leert hem dat de bodem altijd moet worden bedekt (net zoals in de
natuur), ofwel door planten, groenten en gewassen ofwel met langzaam ontbindend
organisch materiaal en plantmassa. Een dergelijke bodem is rijk en krachtig genoeg
voor opeenvolgende teelten van granen en andere gewassen en verbetert tegelijkertijd
de kwaliteit en mineralenaanvoer van de bodem. Lees nog meer over Natuurlijke
Landbouw.

•

De bio-intensieve methode van John Jeavons.
John Jeavons woont in de VS en is reeds 30 jaar bezig met het ontwikkelen van de
bio-intensieve methode. Deze wordt ondertussen toegepast in 130 landen over de hele
wereld. Er wordt aandacht besteed aan het feit dat er op Aarde steeds minder land per
persoon overblijft dat geschikt is voor de productie van levensmiddelen. Om die reden
ontwikkelde hij bio-intensieve landbouw, een methode om via micro-landbouw de
jaarlijkse behoefte aan calorieën van een individu te voldoen op ongeveer 400 m2
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grond. Er worden geen machines gebruikt noch kunstmest of bestrijdingsmiddelen.
Jeavons benadrukt dat 70% van de landbouwgrond moet worden bedekt door
gewassen met een hoog koolstofgehalte (rogge, gerst, amarant, enz.), om zo voldoende
organische stof te verkrijgen voor compostering en regeneratie van vruchtbare grond.
Op ongeveer 20% van de oppervlakte worden groenten met een hoog vitamine- en
mineralengehalte geteeld. Maximaal 10% van de oppervlakte is bestemd voor
opbrengstgewassen die verkocht worden. Ongeveer 90% van de landbouwgrond is
bestemd voor zelfvoorziening.
Uit Jeavons' research blijkt dat 10% van de gewassen kunnen worden verkocht zonder
nadelige gevolgen voor de vruchtbaarheid van de boerderij. Hogere percentages
kunnen leiden tot verlies van vruchtbaarheid en autonomie. Het tekort (aan opbrengst
en organisch compostmateriaal) dient dan te worden gecompenseerd door meststoffen
en compostmateriaal in te voeren van buitenaf. Jeavons gebruikt ook alle menselijke
urine en uitwerpselen (na compostering gedurende een jaar) als aanvoerbron van
nieuwe voedingsstoffen in de bodem.
De gewassen compact en dicht bij elkaar planten, beschermt de micro-organismen in
de bodem, vermindert de verdamping van water en verhoogt de opbrengst per eenheid
landbouwgrond. De juiste planten naast elkaar zetten, optimaliseert de opname van
voedingsstoffen en voldoende zonlicht en bevordert het aantrekken van nuttige
insecten. Dit cumulatieve effect creëert een krachtig micro-eco-systeem in de tuin.
Groot belang wordt daarbij gehecht aan het aanvoeren en composteren van organisch
materiaal (humus) in de bodem. Humus brengt mineralen in de bodem en is een
basisaspect van duurzame landbouw. Ieder jaar wordt de bodem sterker en
vruchtbaarder door telkens nieuwe lagen compost, humus en plantmassa aan te
brengen. Zie ook Back to Eden.
•

Enkele tips om 90 % zelfvoorziening op vlak van voeding te bereiken na 3 jaar.
o
o
o
o

Pas bovenstaande landbouw technieken toe om de tuinen te creëren en te
onderhouden. Bestudeer permacultuur principes en technieken.
Laat de bodem ten allen tijde bedekt met planten of organisch materiaal
(mulch, stro, haksel, compost,...).
Voeg ieder jaar (of ieder seizoen) een nieuwe laag organisch materiaal toe aan
de bodem en tussen de planten.
Plant tijdens het eerste jaar een brede selectie vaste planten die later zullen
uitgroeien tot de verschillende eetbare tuinen. Kies verschillende oerrassen en
sterke soorten en zorg voor oogstspreiding (kies bvb. verschillende soorten
pruimelaars die na elkaar oogst leveren, gespreid over de zomer en het najaar).
Ontwerp op die manier volgende tuinen:
 Het voedselbos (in zeven lagen)
 De boomgaard (een mengeling van hoog-, midden- en laagstammen)
 De bessen en klein fruit tuin (kies soorten die het goed doen in ons
klimaat)
 De kruidentuin (met kruidenspiralen, keukenkruiden en medicinale
kruiden)
 De levende omheining (van struiken, heesters en bomen)
 De wilde planten tuin (eetbare en doorlevende of zichzelf uitzaaiende
gewassen)
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De groentecirkel (vaste planten en gecultiveerde eenjarige groenten)
De boomstronk toren (als kweekplaats voor paddestoelen)
Het graanveld (facultatief)
Wordt (semi)vegetariër of veganist en spaar op die manier heel veel tijd, werk,
geld en energie uit. Zelfvoorziening op vlak van voedsel is veel moeilijker te
bereiken voor wie nog (dagelijks) vlees of graanproducten eet.
Wie wel nog (af en toe) vlees wenst te eten, kan ruimtes voorzien om kippen,
pluimvee, konijnen,...te houden.
Selecteer een groot aantal wilde, meerjarige eetbare planten die je lekker vind
als aanvulling op of als vervanging van gecultiveerde groenten en plant ze
doorheen de tuin.
Opteer om vergeten groenten te planten die sterker zijn, minder plagen kennen
en vaak doorlevend zijn.
Zet een polytunnel of een serre (zoals bvb. de ondergrondse Walipini serre) om
de seizoenen te verlengen, de oogsten te vergroten en spirulina te kweken (als
superfood/eiwitbron voor vegetariërs).
Plant bomencirkels en zonnecirkels die zonlicht en warmte opvangen en
vasthouden en creëer zo microklimaten waar planten weelderig groeien, (zie
permacultuur).
Graaf een vijver als opslagplaats voor water tijdens hete periodes.
Bouw een ijskelder om de oogsten veilig en beschermd op te slaan tijdens
winter en zomer.
Bouw of koop een droogoven om allerlei vruchten, fruit, kruiden en planten te
drogen en te bewaren voor later.
Hier zijn enkele andere technieken om voedsel te conserveren zodat ook
tijdens de winter de opbrengsten en oogsten uit de zomer en het najaar
beschikbaar zijn: wecken, steriliseren, pasteuriseren, inleggen (op alcohol,
zout, suiker,...), fermenteren (melkzuurbacteriën), roken, groente- en
fruitsappen persen,...
Schaf (eventueel) enkele belangrijke toestellen aan om het voedsel te
verwerken: een droogoven (zie boven), een graanmolen (voor wie nog brood
en pasta wenst), een oliepers (om olijfolie en andere plantaardige oliën te
persen uit zaden en pitten), een sapcentrifuge of fruitpers (om appelsap en
andere sappen te maken),...
Oogst van alle planten ook wat zaden en ruil die met andere mensen, zo bouw
je gratis aan een uitgebreide plantentuin.
Moeilijk te telen voedsel of producten die lastig zijn om zelf in te voorzien
(soyasaus, tropische specerijen en planten, plantaardige oliën,...) kunnen
eventueel aangeschaft worden via ruilhandel (met de eigen oogstoverschot) of
via goedkope aanschaf door de aankoop coöperatieve van het dorp.




o

o
o

o
o

o

o
o
o
o

o

o
o
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Het Leven in een Familiedomein Dorp
A proper community, we should remember also, is a commonwealth: a place, a resource, an
economy. It answers the needs, practical as well as social and spiritual, of its members among them the need to need one another. The answer to the present alignment of political
power with wealth is the restoration of the identity of community and economy.

Juridisch
Juridisch gezien is ieder familiedomein een aparte entiteit en het eigendom van de bewoners.
Een familiedomein dorp is dan een cluster, een unie van onafhankelijke familiedomeinen.
Afhankelijk van het type en de grootte van het dorp en de onderlinge afspraken binnen de
gemeenschap, kan ook een deel van de grond binnen het dorp worden voorbehouden voor
gemeenschappelijke gebouwen, open ruimtes en natuurgebieden. Deze gemeenschappelijke
eigendommen en de afspraken daarover worden door de bewoners samen in overleg
vastgelegd. Het belangrijkste juridische aspect is de clausule dat elk gezin eigenaar is van hun
eigen stuk land, een perceel wat groot genoeg is om zelfvoorziening te bereiken. Mocht
eigenaarschap niet mogelijk zijn, dan is de tweede optie een wettelijke overeenkomst tot
levenslang vruchtgebruik (999 jaar) van de grond, de accommodatie en de gewassen. Het
familiedomein als eigendom of het contract tot levenslang vruchtgebruik is volledig vrij en
kosteloos overerfbaar voor nakomelingen.
Er wordt gewerkt aan een internationale Zoemende Ceders vereniging die de bewoners van
(aangesloten) familiedomein dorpen kan vertegenwoordigen in alle openbare
aangelegenheden. Welke taken zouden zij kunnen opnemen?
•

•

•

•
•
•
•

Het opstellen en beheren van de reglementen en wettelijke afspraken binnen de
familiedomein dorpen die het dagelijkse leven harmonieus organiseren (zoals een
huishoudreglement).
Het vertegenwoordigen der gemeenschappelijke belangen van de ecodorpen bij lokale
overheden, bij verschillende administratieve instanties en bij niet-gouvernementele
organisaties.
Het genereren van financiële middelen door het aanvragen van fondsen en subsidies
bij ministeries, gemeenten, regionale besturen,...of door het verwerven van giften, het
verkopen van producten of het organiseren van educatieve workshops voor bezoekers.
Het toezicht houden (in sommige landen) op de kwaliteit der producten die de
familiedomein dorpen onder gemeenschappelijke merknaam promoten en verkopen.
Het beheren der gemeenschappelijk gebieden, openbare ruimtes en de infrastructuur
op het ecodorp.
Netwerken via internet en de dorpen vertegenwoordigen tijdens openbare en publieke
manifestaties en bijeenkomsten.
Het oplossen van mogelijke interne conflicten tussen de bewoners of optreden als
neutrale vertegenwoordigers in het geval van conflicten met externe partijen.
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Voorwaarden voor deelname aan een familiedomein dorp
De bewoners verkiezen en praktiseren een bewuste, gezonde, respectvolle en geweldloze
levensstijl en opteren voor biologische voedselproductie en ecologisch wonen en leven. De
bewoners onderschrijven en volgen de dorpsreglementen, de basisprincipes en de gezamenlijk
gemaakte afspraken die neergeschreven staan in de visiedocumenten. De bewoners
onderhouden goede, harmonieuze en open relaties met elkaar en met de lokale buren.
De overgang naar een zelfredzaam en duurzaam leven in nauw contact met de natuur vraagt
wellicht een aanpassing en overgangstijd. Op de Transitie pagina staan een aantal vragen die
helpen om bewust te worden van de meeste thema's. Het veranderen van een levensstijl en de
creatie van een familiedomein gebeuren geleidelijk en stap voor stap.
Enkele kenmerken van potentiële bewoners zijn.
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Ze hebben een positieve houding, zijn 100 % oplossingsgericht en bereid te doen wat
nodig is in plaats van allerlei excuses te verzinnen.
Ze nemen 100 % engagement in het opstarten en welslagen van hun familiedomein en
bij de gemeenschappelijke taken op het dorp.
Ze zien het wonen in het dorp als een manier om het eigen leven te verbeteren en
rijker te maken en niet als een manier om te vluchten uit de samenleving of allerlei
verantwoordelijkheden te ontlopen.
Ze zijn evenwichtige personen en emotioneel en mentaal stabiel.
Ze zijn in staat om conflicten in henzelf en met anderen harmonieus op te lossen.
Ze zijn bereid om 100% verantwoordelijkheid te nemen voor hun leven, voor hun
gedachten en gevoelens, voor de manier waarop ze met anderen omgaan, en voor de
gevolgen van hun daden of hun gebrek aan daden.
Ze verkiezen om een positieve bijdrage te leveren aan de gemeenschap in plaats van te
profiteren van mensen, middelen en accommodaties.
Ze kiezen bewust voor een ecologische en duurzame levensstijl en zijn daar nu al
zoveel mogelijk mee bezig.
Ze kiezen bewust voor een gezond en natuurlijk leven in harmonie met elkaar en de
planeet.

Gemeenschappelijke eigendommen en activiteiten
Deze verminderen de uitgaven der bewoners en vergroten de contactmogelijkheden en het
dorpsgevoel.
•
•

Het delen en gezamenlijk gebruik van auto's, machines, toestellen en gereedschappen
zorgt voor besparingen en een kleinere ecologische voetafdruk.
Mogelijke gemeenschappelijke gebouwen, gebieden en materialen:
o een school voor ziele-onderwijs
o een ruimte om te vergaderen
o een communicatie ruimte (computers, internet, telefoon, printer,...)
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

een winkel waar de bewoners hun eigen gemaakte of zelf geteelde producten
aanbieden (ook aan buitenstaanders)
een gezamenlijke aankoopvereniging die bijkomende en aanvullende
producten aan groothandelsprijzen inkoopt
een restaurant, camping, logeerkamers,...
energie productie zoals: een watermolen, kleine waterkrachtcentrale,
windmolens, zonnecollectoren, biogasinstallatie, vrije energie generator,...
waterzuiveringssystemen op basis van planten
atelier, garage, werkplaatsen, bouwmaterialen,...
wagens, toestellen, machines,...
gemeenschappelijke weiden en bossen, waterpartijen,...
allerlei activiteiten op vlak educatie, sociale interactie, cultuur,...

Organisatie van de dorpsgemeenschap
De bewoners bepalen gezamenlijk de maximale grootte van de huizen en andere structuren op
elk domein. Ook de dorpsinfrastructuur wordt uitgetekend en bepaald (wegen,
gemeenschappelijke gebouwen, enz.). Het gebruik van motorvoertuigen in het dorp wordt tot
een minimum beperkt. Er zijn parkeerplaatsen aan de rand van het dorp voor de wagens van
bezoekers en bewoners. Compost toiletten zijn zoals gezegd uiterst nuttig en warm aan te
bevelen en bieden 2 gigantische voordelen: er is geen (drink)waterverspilling meer en de
menselijke mest kan (na compostering) als bodemverbeteraar en voedingsbron in de tuinen
verwerkt worden. Let wel op met medicijngebruik waarvan de residu's in de uitwerpselen
terechtkomen en nadien op het land. In goede compost toiletten ontwikkelen zich geen
ziekteverwekkende micro-organismen en ze veroorzaken ook geen vervuiling van het
grondwater.

Zorg voor de familie
In een familiedomein dorp groeien baby's en kinderen op in uitstekende omstandigheden
omringd door een gezonde en liefdevolle gemeenschap in een rustige natuurlijke omgeving.
Er zijn geen crèches nodig, want de meeste mensen werken thuis op hun domein of in het
dorp en er zijn genoeg buren en vrienden die de kinderen graag opvangen. De dagelijkse
voeding is van de allerhoogste kwaliteit qua energie (boviswaarde) en nutritiënten. De
kinderen oefenen hun lichamelijke en mentale vermogens met spel en beweging in de natuur.
Later krijgen ze de best mogelijke opleiding in een stimulerende omgeving waar de leraren
niet repressief noch dogmatisch zijn, maar de kinderen begeleiden in hun ontdekkingstocht
naar kennis en wijsheid en ze positief stimuleren tot echte educatie. Kinderen nemen al vroeg
deel aan de activiteiten van de gemeenschap en de besluitvorming over belangrijke aspecten
binnen het dorpsleven. Aangezien zij al op jonge leeftijd worden uitgenodigd en aangespoord
om mee te helpen aan allerlei gemeenschappelijke activiteiten en het algemene
dorpsgebeuren, ontwikkelen ze een diepe verbinding, een echt verantwoordelijkheidsgevoel,
een sterk zelfvertrouwen en een mooie verbinding met mensen en de natuur. Een dergelijke
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omgeving draagt ontegensprekelijk bij aan de demografische stabiliteit van een regio.
De jongere dorpsbewoners leren snel belangrijke vaardigheden en kennis betreffende een
zelfvoorzienend en ecologisch leven. De wetten van het universum worden hen duidelijk door
op te groeien in de natuur, waar rechtstreeks ervaren dieper werkt dan indirect leren uit
boeken. De kinderen en jongeren spelen en genieten van dagelijkse activiteiten in een mooie,
gezonde en natuurlijke omgeving wat gezondheid en kracht schenkt aan hun fysieke en
energetische lichamen. Het is ook mogelijk om sociale en educatieve projecten te organiseren
voor jongeren uit de omliggende dorpen en steden, zoals workshops over traditionele
vaardigheden en allerlei ambachten, maar ook spel en sport, bouw- en werkstages, feesten en
vrij podium,...
Oudere dorpsbewoners genieten van hun actieve pensionering in een inspirerende sfeer
omringd door vrienden, buren en familie en kunnen zinvol bijdragen aan de gemeenschap tot
het natuurlijke einde van hun dagen. Tijd doorbrengen in de natuur zal hen gezond en actief
houden. Net zoals de gewoonte was in vroegere nederzettingen en nu nog altijd bij vele
natuurvolkeren het geval is, kunnen ook moderne ecodorpen de nodige sociale en financiële
zekerheden en opvang bieden aan de ouderen, zodat geleidelijk de noodzaak tot pensioengeld
verdwijnt. De ouderen voelen zich gewaardeerd en aangemoedigd door de jongere
dorpsbewoners die hen respecteren voor hun wijsheid, ervaring en praktische kennis.

Werkgelegenheid in het dorp
Familiedomein dorpen bieden werkgelegenheid op vlak van educatie, passief bouwen,
landbouw en de ecologische ontwikkeling van het platteland. Er zijn vele mogelijkheden voor
(zelfstandige) arbeid. In de eerste plaats zijn er uiteraard de jobs en inkomsten/ruilbronnen die
samenhangen met de landbouw en bosbouw sector, want tenslotte is iedere bewoner eigenlijk
in de eerste plaats ook een kleinschalige boer. Daarnaast zijn er vele mogelijkheden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

biologische productie van voedingsgewassen en eindproducten voor de
levensmiddelenindustrie
handel in bloemen, planten en zaden, arboretum
gastenverblijf en ecotoerisme (met als thema herbronning, ontstressen, ongerepte
natuur, wandelen met gids,...)
allerlei ambachten en handvaardigheden (kleermaker, meubelmaker, potten en
keramiek, schrijnwerk, mandenvlechten, smeedwerk, imker, artisanale producten, ...)
'tribal en urban crafts' (vernieuwende en eigentijdse ambachten door creatievelingen)
herleven want knutselen, handwerk en unieke creaties zijn terug 'hot'
thuiswerk
(schrijven,
vertalen,
planning,
kantoorwerk,
administratie,
internetbusiness,...)
educatie en onderwijs (workshops, cursussen, seminars, stages, opleidingen,...)
wellness en holistische geneeskunde (massage, fytotherapie, aromatherapie,...)
duurzame houthandel
ecologische bouw, productie van natuurlijke bouwmaterialen (adobe, strobalen,
hennep, isolatie,...)
bouw van toestellen voor hernieuwbare energie (watermolens, windmolens,
zonnepanelen,...)
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•
•

kunst, muziek en artistieke creaties
energiewerk (yoga, tai chi, reiki, meditatie,...)

Werken op een ecodorp is van veel hogere kwaliteit want:
•
•
•
•
•
•

er is een uitstekende en natuurlijke leef/werkomgeving en dagelijks gezond, levend
voedsel
er zijn geen stress factoren, geen druk en onverantwoorde eisen, men werkt volgens
eigen ritme en energiepeil
er zijn geen dagelijkse verplaatsingen noch files, lawaai of kunstmatige
arbeidsomstandigheden
er is sociale en financiële zekerheid en een hoge tevredenheidsfactor
er is meer ruimte voor kwaliteit en creativiteit
er is een positieve invloed op de kinderen omdat ze opgroeien in de nabijheid van hun
ouders die hun eerste en belangrijkste leraren zijn

Ecodorpen bieden een veilige omgeving waar mensen creatief kunnen zijn vanuit hun
innerlijke motivatie en passie en waar ze worden gestimuleerd om hun innerlijke waarheid en
essentie uit te drukken op hun eigen unieke manier.

Activatie en beleving van innerlijke vermogens
Een harmonieus ecodorp is de ideale omgeving om een aantal menselijke deugden en
vermogens te cultiveren en oefenen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

re-connectie en directe communicatie met de Schepper (waarvan een eeuwig
Lichtvonkje in ieder mens woont) - meditatie
onvoorwaardelijke en allesomvattende Liefde voor al wat is - liefde
het opnemen en uitvoeren van de eigen, unieke taak en het cultiveren der talenten geluk
het activeren van en leren werken met de latente, spirituele en geestelijke vermogens educatie
bewuste en harmonische samenwerking met de natuur en de levende Aarde permacultuur
vrije uitwisseling en het delen met elkaar van diensten, goederen, kennis, gaven,... dienstbaarheid
oefenen in het creëren en visualiseren van (uitsluitend) positieve beelden en dromen co-creatie
zuivere gedachten denken, mooie woorden spreken, positieve daden stellen harmonie
het reinigen der eigen veldstructuur en het loslaten van beperkende patronen en
overtuigingen - vrijheid
het betrachten van een gezonde levensstijl - zuiverheid
het beoefenen van kunstzinnige activiteiten (muziek, dans, zang, tekenen, handwerk,
creativiteit,...) - vreugde
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De Meerwaarde van Familiedomein Dorpen
Paradise on Earth (our entire Earth village is now our 'community') is the mental and spiritual
condition of knowing that the entire Earth (including each and every person, place, and 'being'
on it) is shared by all; and that the people and other beings who share this planet with us
define, expand and/or limit the possibilities of each of our own individual lives.
It is the knowledge of each individual person's significance and importance; our concern,
care, and responsibility for each other; our trust in each other;
the freedom with which we all come and go among ourselves; as well as how completely and
authentically we can express ourselves fully and be heard and appreciated by each other.
These are the conditions that express 'community' and can create Paradise on Earth.

Landschap ontwerp en familiedomein dorpen
De oppervlakte grond die nodig is om een stadsbewoner te voorzien in al zijn/haar behoeften
is vele malen groter dan wat een ecodorp bewoner gebruikt. Op het eerste zicht kan dit
onwaarschijnlijk lijken, maar de ecologische voetafdruk van een moderne stad beïnvloedt een
gebied dat 120 keer groter is dan de oppervlakte van de stad zelf. Ecodorpen en
familiedomeinen, aan de andere kant, kunnen vrijwel alle behoeften van elke familie niet
alleen ter plaatse maar ook nog eens ecologisch invullen (woning, voedsel, energie,
materialen, afval en werkgelegenheid). Het voldoen aan die basisbehoeften gebeurt veel
effectiever bij mensen die wonen en werken op hun eigen domein dan bij mensen die in
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steden wonen. Er zijn enorme besparingen op vlak van energie, transport van voedsel,
goederen en afval en op vlak van stockage, onderhoudswerken, grote wegen, spoorwegen,
hoogspanningslijnen en allerlei leidingen. Deze besparingen zijn slechts het zichtbare en
materiële voordeel, nog belangrijker is de heilzame invloed op de gezondheid van mensen en
van de planeet door het hersteld en direct contact tussen mens en natuur.
Ecodorpen zijn groene oases waar nooit genetisch gemodificeerde organismen (GGO's),
chemische meststoffen en pesticiden gebruikt worden. Deze bewuste keuze kan een
belangrijke voorbeeldfunctie vervullen voor de omliggende regio's zodat ook navolging
ontstaat. Een bredere kring van ecologisch gecultiveerd land rond het dorp heeft een
rechtstreekse positieve invloed op de kwaliteit van het grond- en rivierwater en van de lucht
en andere natuurlijke factoren.
Landschappelijk ontwerp (urbanisatie) beoogt vaak om woonplekken te concentreren in
wijken, verkavelingen en dorpen vanuit economische overwegingen. Een dergelijke aanpak
kan begrijpelijk lijken, want er wordt efficiënt gebruik gemaakt van het land en van het
infrastructurele netwerk. Evenwel, de landbouwgronden rond de woongebieden worden dan
(meestal) intensief bewerkt door machines en via allerlei kunstmatige ingrepen en giftige
sproeimiddelen die vooral een negatieve invloed op het milieu uitoefenen. Uiteindelijk zal de
concentratie van woonkernen in verkavelingen de natuur niet behoeden (bvb. door een meer
economisch gebruik van de grond), want kiezen voor intensieve landbouw (de grootste water
en bodem vervuiler ter wereld) betekent automatisch een slecht gebruik van landbouwgrond
en accommodatie, een afname van biodiversiteit, het vervuilen van de planeet en het
uitsterven van soorten. Landschappelijk ontwerp dat grote agrarische gebieden toewijst en
voorbehoudt aan de teelt van monoculturen beschermt de natuur niet, maar ondersteunt een
verspillende, vervuilende en schadelijke machinale teelt. Een dergelijk model is alleen
effectief in de huidige economische situatie waarin veel kosten en milieuproblemen niet
worden verrekend, maar doorgeschoven worden naar volgende generaties.
Familiedomein dorpen werken volgens polycultuur en permacultuur technieken wat andere
urbanisatie ontwerpen vraagt. Het hectare familiedomein model is ideaal voor de vorming van
autonome, zelfvoorzienende ecoboerderijen waar polycultuur teelt, direct contact met de
natuur en de vorming van een holistische en intieme ruimte (van liefde) voor elk gezin
mogelijk wordt. De afstanden tussen de domeinen zijn klein genoeg om sociale interacties
mogelijk te maken binnen loopafstand.

Landschap ontwerp: een voorbeeld uit Slovenië
Zoals in vele landen zijn de urbanisatie ontwerpen in Slovenië ook de typische dichte
woongebieden gecentraliseerd rond gemeenten en steden. Zestig percent van de bevolking
woont op minder dan 20% van het grondgebied. In de bergachtige gebieden is de bevolking
schaars, met overwegend kleinere verspreide dorpen en een vergrijzende bevolking. Een
vergelijkbare situatie is aanwezig in de regio's dicht bij de grens. De meest geschikte plaatsen
om familiedomein dorpen te vestigen, zijn de demografisch bedreigde regio's, waardoor die
gebieden terug tot leven komen op de best mogelijke manier. Ook voor de toekomstige
bewoners zijn deze afgelegen regio's het meest aantrekkelijk omdat ze vaak puurheid,
schoonheid en natuurpracht combineren en de meest adequate oplossing vertegenwoordigen
voor het ontwerpen van autonome ecodorpen. Onder de gepaste locaties voor de nieuwe
nederzettingen zijn onder meer verlaten dorpen en braakliggende gronden. De agrarische
landbouwgronden en gebieden in de nabijheid van grote steden zijn voorlopig niet geschikt
voor het opzetten van familiedomein dorpen.
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Lang geleden leefden de Slovenen in een rustige, familiale en rurale gemeenschappen.
Volgens de geschiedenis verhuisden ze op een dag naar de gebieden aan de Oostkant van de
Alpen, dat werd achtergelaten door de Romeinen ergens tussen 4e en 10e eeuw. Er zijn ook
bewijzen van hun aanwezigheid in de wijde omgeving van de Alpen. Het is duidelijk ze
meestal hun nederzettingen bouwden in afgelegen heuvelachtige gebieden, waar ze vredevol
samenleefden in nauw familie- en stamverband. Ze organiseerden zich in een soort van
kleinschalige dorpparochies bevolkt door meer-generatie families. De grond werd handmatig
bewerkt en de opbrengst diende vooral om zelf in het levensonderhoud te voorzien. De
woningen waren eenvoudige één-kamer huizen gemaakt van houten balken met rieten daken
en een open haard in het midden. Ze hadden geen kerken, maar leefden in nauwe samenhang
met de natuur.
West-Slaven bezaten geen regering, leger of militaire organisatie, waardoor hun land
uiteindelijk werd verdeeld onder verschillende feodale heren, meestal afkomstig uit de
Duitstalige landen. Deze heren begonnen met de implementatie van reeds beproefde verdeel
en heers technieken. Ze verdeelden de woeste gronden en vrije gebieden in lange, smalle
percelen. Aan het begin van elk perceel, in een rechte hoek op de weg, bouwden ze een serie
van dezelfde langwerpige huizen. De nieuwe dorpen die op deze manier ontstonden, waren
volledig anders dan de oude. Het nieuwe landschapsontwerp was ontworpen om de controle
over het leven en het werk van de inwoners te vergemakkelijken. Geleidelijk aan verdween de
oude, duurzame en zelfvoorzienende levensstijl van de oorspronkelijke Slavische volkeren.
De landschapsarchitectuur heden ten dage is nog altijd sterk geïnspireerd op dit feodale
ontwerp. Een dergelijk model is ontoereikend voor de ecologische en lange termijn
ontwikkeling van het platteland. Het is niet verwonderlijk dat zo veel bestuur- en
beleidsorganen op zoek zijn naar de juiste modernisering van het bestaande landschappelijk
areaal. Veel Europese landen worstelen met vergelijkbare verouderde wetgeving op vlak van
vooruitstrevend landschapsontwerp.

De oplossing: lokale, kleinschalige gezinsbedrijven
In de laatste 250 jaar is het percentage van de bevolking dat werkt op het platteland
voortdurend afgenomen. Tegelijkertijd groeide de omvang van de landbouwbedrijven, met als
enige doelstelling het bekomen van een nog hogere productiviteit en efficiëntie (ten koste van
natuur en milieu). Maar, als je de werkelijke gegevens bekijkt, dan komt men tot een
tegenovergestelde en verbijsterende conclusie: kleinere bedrijven oogsten veel meer
opbrengst per eenheid grond dan op grotere landbouwbedrijven het geval is. Tegenwoordig
kunnen grote boerderijen enkel overleven omdat ze gesteund worden door immense
landbouwsubsidies.
De meeste Europese landen verhogen steeds maar de belastingen op alles wat schadelijk kan
zijn voor mens en milieu (zoals belastingen op fossiele brandstoffen, auto's, sigaretten,
alcohol,...). Maar het is ook noodzakelijk om de subsidies voor schadelijke activiteiten te
stoppen en deze financiële middelen ter beschikking te stellen aan projecten die duurzame
ontwikkeling nastreven. Volgens schattingen van het Worldwatch Institute bedragen de
jaarlijkse subsidies aan schadelijke bedrijven die het milieu vernietigen en vergiftigen (zoals
intensieve landbouw) ruim 700 miljard dollar per jaar.
Agrarische kleinschaligheid is niets nieuws. Kleine bedrijven hebben altijd al een duurzame
steun betekend voor de ontwikkeling van de grote beschavingen zoals China (4000 jaar
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geleden), de Maya en de Zuid-Amerikaanse, Griekse en Romeinse maatschappijen (2000 jaar
geleden). In het huidige Rusland bezitten ongeveer 70% van de gezinnen (14,7 miljoen
gezinnen) een eigen datsja of volkstuin. Het is niet ongebruikelijk dat een gezin het grootste
deel van de voedingsbehoeften verwerft via dit kleine stukje grond. Volgens onderzoek
leveren de datsja's 90% van de aardappelen, 77% van de bessen en fruit culturen en 73% van
de groenten voor de Russische bevolking.
De bio-geconcentreerde methode van micro-landbouw (zie boven, John Jeavons) levert de
landbouwer voldoende calorieën voor de jaarlijkse behoefte van een individu en dit op 400
m2 of minder, terwijl de conventionele, intensieve productielandbouw gebruik maakt van
1500 tot 3000 m2 grond om hetzelfde te bereiken. Bij de bio-geconcentreerde methode daalt
de behoefte aan energie (olie) met 94-99% evenals de behoefte aan meststoffen en water
terwijl de inbreng van de menselijke arbeid aanzienlijk toeneemt.
Op kleine gebieden (1-3 ha) is het mogelijk om veel hogere opbrengsten te bereiken per
eenheid land dan op vergelijkbare grote gebieden beplant met monocultuur. Het argument wat
gebruikt wordt om de efficiëntie van de intensieve landbouw aan te tonen, zijn de grote
oogsten verkregen met zeer weinig werknemers, terwijl de ecologische landbouw methoden
meer werknemers en arbeid vereisen. Monoculturen kunnen tijdelijke economische voordelen
bieden, maar op de lange termijn is dit zeker nooit de beste ecologische keuze. De
hoeveelheid gewassen die biologische polycultuur landbouw per eenheid opbrengt, is groter,
meer gevarieerd en gezonder dan in de conventionele landbouw. Er is minder of geen
behoefte aan mechanisatie, energie (olie) en landbouwchemicaliën, terwijl de biodiversiteit
behouden blijft en verhoogd wordt. De samenwerking en symbiose tussen de biotopen,
planten en dieren op het terrein van het domein plaatst de succesfactor voor opbrengst niet
langer op de hoeveelheid fysiek werk, maar op het bewuste contact tussen de eigenaar met het
land. Deze regelt vervolgens alle biologische processen en stromingen van energie op het
domein.
Al meer dan een eeuw voorspellen economen het verdwijnen van de kleine boerderijen. Ze
worden gelabeld als "regressief, niet-productief en inefficiënt." Echter, in de huidige
toekomstvisies verwerven de kleine boerderijen een steeds prominentere positie. In
tegenstelling tot de overtuigingen van de economen, kunnen kleine boerderijen veel meer
voedsel produceren dan de grote bedrijven en zijn ze makkelijker in staat de groeiende
bevolking van de Aarde te (blijven) voeden. Trouwens, de kleine bedrijven zijn
multifunctioneel: ze produceren niet alleen voedsel, ze dienen ook de lokale economie, helpen
de samenleving en helen de biosfeer.
Het klassieke voorbeeld waarom grote boerderijen meer efficiënt lijken, is het volgende
fabeltje. De 'enige' manier om de grootst mogelijke oogst van bvb. tarwe op 1000 hectare
grond te krijgen, is het planten van een monocultuur met machinale bewerking en chemische
behandeling. Maar het enige wat deze grond zal produceren is tarwe. Tijdens het resterende
deel van het jaar blijft de bodem kaal en open voor erosie. En het land dient slechts 1 functie.
Indien dit gebied was bedekt met kleine multifunctionele boerderijen, dan zouden er naast
tarwe vele andere gewassen geteeld kunnen worden. Er zou weliswaar minder tarwe per 1000
ha grond groeien, maar daarentegen plaats zijn voor tal van voedings- en andere producten, en
het land zou uitstekende woonplaatsen en banen bieden voor 1000 gezinnen op even zovele
familiedomeinen.
'Industriële landbouw met massaproductie levert voeding voor drie kwart van de mensheid
met slechts 10 verschillende soorten planten. Vergelijk dat met een Bushman stamlid, wiens
dieet bestaat uit 85 verschillende plantensoorten. Er zijn honderdduizenden plantensoorten in
de natuur, waarvan slechts enkele giftig of oneetbaar zijn. Vergeleken met de efficiënte
productie van biomassa door natuurlijke plantcombinaties en polyculturen, blijkt het
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kunstmatige agro-systeem een compleet en dwaas fiasco. Alle 'prachtige' verworvenheden
van de agro-chemie verdwijnen als sneeuw voor de zon als je in rekening brengt dat de
biomassa op de meest intense landbouwgronden in de wereld op het niveau van semiwoestijnen staat. Commentaar overbodig!' (Komat Anton).
Enkele andere voordelen van kleine, familiale bedrijven:
•

•

•

•

•

Conventionele landbouw verbruikt de vruchtbare bodem 18 tot 80 maal sneller dan de
natuur kan voorzien. Aan het huidige intensieve teelttempo is er nog voor 40 tot 80
jaar vruchtbare grond op Aarde. Oplossing: sommige ecologische, kleinschalige
minilandbouw technieken herstellen de bodem tot 60 maal sneller dan wat de natuur
opbouwt, en daarbij beperken ze nog eens het gebruik van hulpbronnen en energie.
Het aantal mensen dat voedsel produceert neemt nog steeds af, waardoor de praktische
en theoretische kennis die gedurende eeuwen werd verzameld, aan het verdwijnen is.
Oplossing: op kleinere bedrijven zijn meer mensen betrokken bij het natuurlijke
proces van voedselproductie wat de algemene kennis opnieuw verhoogt, evenals het
respect en de zorg voor het milieu.
Meer dan 90% van alle zaden die mensen in het verleden gebruikten, zijn al
verdwenen. De soorten- en rassen rijkdom daalt voortdurend als gevolg van de
conventionele landbouw methoden die gebaseerd zijn op een paar gespecialiseerde (en
vaak genetisch gemanipuleerde) varianten. Oplossing: kleinere bedrijven houden die
variatie net in stand en vergroten het aanbod van oude rassen en culturen.
Conventionele landbouw verbruikt ongeveer 100 keer meer energie per kg
geproduceerd voedsel in vergelijking met biologische methoden, voornamelijk als
gevolg van de afhankelijkheid van machines en de energie verslindende chemische
meststoffen. Oplossing: op kleinere domeinen circuleren de voedingsstoffen en de
energie veel makkelijker, waardoor het energieverbruik vermindert.
Intensieve en grootschalige landbouw is de grootste verbruiker van drinkwater (ca.
80%). Conventionele landbouwmethoden slaan het water niet op in de grond, spoelen
de voedingsstoffen weg en verminderen het niveau van ondergronds water. Oplossing:
biologische methoden op kleine bedrijven, daarentegen, leiden tot een daling van het
waterverbruik, minder vervuiling en een kleinere kans op overstromingen.
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The Earth is the Mother of all people, and all people should have equal rights upon it.
Op Aarde is 15 miljard hectare land en leven er 7 miljard mensen. Uiteraard is niet alle land
(dadelijk) bewoonbaar en cultiveerbaar. Maar er is ruim voldoende plaats om 2 tot 3 miljard
families/gezinnen een hectare grond ter beschikking te stellen.
En hen zo de kans te geven om voor zichzelf te zorgen, moeder Aarde te behoeden en een
paradijs te creëren. Drie miljard families maal 2 tot 3 gezinsleden per familie (of meer en ook
weeskinderen) betekent de volledige wereldbevolking die in vrijheid en overvloed leeft !
Ieder Mens heeft recht op een stuk grond, zuivere lucht, gezonde voeding, drinkbaar water,
een gerieflijke woning en creatieve ontplooiing.
Occupy Mother Earth.
To protect the planet.
To feed your family.
To create true heaven and real peace.

Uit boek 7: The Energy of Life.
•
•

•

Every Man living on the Earth should have his own domain, his own Space to
guarantee for himself a supply of high quality food.
In his own Space Man should grow, preferably by his own hand, fruit-bearing plants plants that he considers tasty and healthful. Altogether at least three hundred varieties
of perennials should be put in. Naturally this is not something that can be
accomplished in the space of a year - or even two or three. But it is entirely possible to
ensure that one's children will have, in fact, an ideal source of food supply.
Every morning upon awakening, a Man should take a walk through his family domain
and, if he desires, eat some fruit or berries or herbs which have just that moment
ripened to maturity. This should be done entirely according to one's desire, and not at
the recommendation of some sort of dietician, even one with a post-graduate degree.
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•

Once your body has become familiar with all the taste qualities of the food growing in
your domain, it will compile the ideal règime for you in terms of quality, quantity and
the appropriate time for the food to be eaten. You don't need to go out to your garden
just in the morning or according to a strict timetable somebody has thought up, but
only when you have a real desire to eat.
Your domain should be located in an ecologically clean zone. It should be surrounded
by the domains of those who share your vision of creating family oases of Paradise.
One breeze will carry life-giving pollen from your domain to your neighbours', while
another breeze from their direction will bring you life-giving air.

Oorspronkelijk artikel: What is a Kin's Domain
Vertaling, samenstelling & aanvulling: © Glenn Callens - november 2011
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Dit e-boek mag zoveel als mogelijk vrij gekopieerd en gratis verspreid worden en wijzigingen mogen
aangebracht worden onder volgende voorwaarden:

•
•
•

Erkenning - Ten allen tijde dient een vermelding van de auteur (Glenn Callens) en een link naar de website
(http://www.rivendellvillage.org/) vermeld te worden, ook bij gedeeltelijke overname of bij wijziging der
teksten.
Niet Commercieel - Deze tekst en dit werk (volledig of gedeeltelijk), mag niet gebruikt worden voor
commerciële of winstgevende doeleinden, tenzij na toestemming en schriftelijke goedkeuring van de auteur.
Gelijk Delen - Aangepaste en/of getransformeerde werken die volledig en/of gedeeltelijk gebaseerd zijn op
bovenstaande tekst dienen altijd onder dezelfde licentie verspreid worden als het origineel:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

First published as an e-book by Rivendell Village on www.rivendellvillage.org in 2010. The author makes no
representation, express or implied with regard to the accuracy of the information contained in this book and
cannot accept any legal responsibility or liability for any errors or omissions that may be made.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International
License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
You are free to:
•
•

Share — copy and redistribute the material in any medium or format
Adapt — remix, transform, and build upon the material

•

•
•

•
•

You may copy and redistribute the material in any medium. Transform, and build upon the material
to make derivative works.
You may distribute derivative works only under the same license or one compatible with the one
that governs the licensor's work.

Attribution - You must give appropriate credit with full name of the author, year of publishing and the
name of publisher in any international formats, provide a link to the license, and indicate if changes were
made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you
or your use.
NonCommercial - You may not use this work for commercial purposes in any country - unless you get
prior written permission from the author. To obtain permission beyond the scope of this license write to
mailto:rivendellvillage@gmail.com
ShareAlike - If you remix, transform or build upon the material, you must distribute your contributions
under the same license as the original.
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