Nieuwsbrief maart 2018
Beste geïnteresseerde,
Afgelopen maand verscheen het interview met Anna Muller. Anna woont in een groep
in zorgboerdeij Dijkgatshoeve. Onderaan deze pagina zie je een paar foto’s waar Anna
aan het werk is in de kaasmakerij, maar het liefst klooft ze hout. In deze nieuwsbrief
staat een stuk van het interview en op de website kun je het hele interview lezen.
Begin vorig jaar waren we op bezoek bij Hannah van der Schee en haar stiltetuin ‘de Regenboogtuin’ in Haarlem West. Inmiddels is er een jaar verstreken en is de
tuin weer een stuk verder gevorderd. In deze nieuwsbrief lees je hoe Hanna via een
crowdfunding geld probeert in te zamelen voor planten, struiken, regentonnen en ander materialen.
Afgelopen maand hebben we weer een aantal foto’s mogen ontvangen voor de nieuw
te verschijnen adressengids. Mijn dank daarvoor.
Gino Smink

Corwdfunding

Crowdfunding voor de Regenboogtuin..
Wij zijn iedere dag heel hard aan het werk om een prachtige stiltetuin aan te leggen
in Haarlem West.
Het wordt een hele mooie tuin waar je stilte kan ervaren en of mediteren.
De tuin en de bijbehorende schuur zijn al voor een deel opgeknapt.
Om de rest af te maken kunnen wij geld en vrijwilligers voor de tuin goed gebruiken.
Daarom zijn wij gestart met crowdfunding.
Doe je ook mee om de tuin te realiseren?
Je helpt ons enorm met je financiële bijdrage. Met het geld kunnen wij planten en
struiken voor de tuin, regentonnen, zand, aarde en andere materialen aanschaffen.
Het plan is om komend jaar de tuin te openen voor publiek.
Voor donateurs zijn er speciale momenten om alvast een kijkje te komen nemen.
Hannah van der Schee
Zie www.de-regenboogtuin.nl/crowdfunding/

Verhuizing

Verhuizing stichting Waldar
In mijn eerste interview voor toen nog de antroposofie agenda, had ik een openhartig gesprek met Wouter Weerman van stichting Waldar. Wouter Weerman is kunstschilder, maar vertelde ook dat hij docent was geweest op een vrijeschool en graag
dat beroep weer op zou pakken, maar dan wel op een staatsvrije school. Vorig jaar
diende zich de kans aan om op de vrije school ‘School de hofakker’ in Vorden te
gaan werken. Eerst pendelde Wouter nog heen en weer tussen Den Hoorn - Texel en
Vorden, maar nu heeft hij een woonruimte gevonden en kan hij vol passie met passie
in de klas staan. Ook zijn stichting Waldar verhuisd mee en krijgt een plekje in het antroposofisch ontmoetingscentrum in Zutphen.
Wouter, veel plezier en succes met je nieuwe baan en woning.

Deze maand in de agenda

Recente artikelen

Anne Muller - groepsbewoner in zorgboerderij Dijkgatshoeve
Op zorgboerderij Dijkgatshoeve in Wieringerwerf wordt zorg verleend
aan zestien mensen met een verstandelijke beperking. Zij wonen in
twee groepen van acht bewoners waar dag en nacht een zorgverlener
aanwezig is. Ook zijn er negen appartementen voor mensen met een
psychosociale hulpvraag die zich met de gemeenschap willen verbinden. Zij worden ondersteund door een maatschappelijk werkster. Anne
Muller is 29 jaar en woont vanaf de oprichting in 2011 in een van de
twee groepen op Dijkgatshoeve. Ze heeft haar eigen kamer.
Iedereen die op de boerderij woont, helpt mee in het bedrijf. Na het
gezamenlijke ontbijt klinkt de klankschaal, begint het werkoverleg
en wordt de spreuk van de dag voorgelezen. Daarna gaat iedereen
aan het werk. Op Dijkgatshoeve hebben ze een winkeltje waar ze onder meer zelfgemaakte kazen en melkproducten verkopen, maar ook
mooie ansichtkaarten. Van dinsdag- tot en met vrijdagochtend werkt
Anne in de winkel. Met enige nonchalance vertelt ze: ‘De kaarten die
we verkopen, teken ik zelf, want ik hou heel erg van tekenen. Vroeger
werkte ik op een tekenatelier. En dat vond ik echt gaaf. Dat zou ik heel
graag weer willen doen, maar ik weet niet waar.’ Elke middag helpt ze
mee in de kaasmakerij en pakt ze de kazen in. ‘Maar het leukste om te
doen, vind ik houtkloven’, zegt ze stralend van oor tot oor. ‘De jongens
halen de bomen uit het bos en elke maandagochtend hak ik de blokken doormidden met een bijl... Lees verder
Jacqueline Braak - mede-oprichter Vrij School Castricum
De Vrijeschool Castricum kon in september 2017 haar deuren openen
dankzij het onverwoestbare enthousiasme én doorzettingsvermogen
van twee moeders. Jacqueline Braak is daar een van. Wat in maart 2015
begon als een initiatief naast haar baan als studie-adviseur op de VU
en haar kinderen... Lees verder
Wat is... Denken - Voelen - Willen
Denken, Voelen en Willen. Drie krachten die, als ze in balans zijn, zorgen voor een gezond, evenwichtig en vrij leven waardoor de mens zijn
pad op aarde op de juiste manier kan doorlopen. Deze zielenkrachten
komen tot uiting in en via de menselijke gestalte, bestaande uit het
hoofd, de romp en... Lees verder
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