investeer in duurzaam leven
Door mee te doen aan de certificatenactie help je ons
bij het realiseren van onze missie ‘een inspirerend
voorbeeld voor duurzaam leven in verbinding’.
We hebben al €64.000 subsidie ontvangen van de
Provincie en ons waterschap.
Sinds 2015 hebben we €360.000 aan eigen vermogen
opgebracht. We hebben ruim €260.000 geleend in
twee crowdfunding campagnes. De volwassen leden
hebben ieder een bedrag van €5.000 ingelegd bij
inschrijving, en dit heeft geleid tot een totaal bedrag
van €90.000.
Onze certificatenactie is een vorm van crowdlending.
Het gaat over een lening aan ons ecodorp. Iedereen
kan geld lenen aan ons ecodorp.
Je kunt kiezen welke vergoeding je voor deze lening
wilt: 2% rente, boomhutovernachting, websitevermelding of geen beloning.
Als we voldoende investeerders vinden, kunnen de
bank en onze innovatieve, duurzame partners de rest
aanvullen met een lening.
Indien gewenst kun je ons ondernemingsplan
opvragen.
Voor meer informatie zie onze website:
www.ecodorpboekel.nl/investeer
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Inspirerend voorbeeld voor duurzaam leven in verbinding
proeftuin voor duurzame innovaties

Transitie naar een duurzame samenleving
De samenleving staat aan het begin van de transitie naar een duurzame samenleving. Hoe kunnen we dat
samen doen?
Het antwoord van Ecodorp Boekel op deze vraag is dat ieder mens, en iedere organisatie, iets moois te
bieden heeft en een belangrijke rol kan gaan spelen in maatschappelijke ontwikkeling. Door met elkaar
te verbinden, te vertrouwen, en te versterken kunnen we elkaars doelen helpen bereiken en gezamenlijk
een grotere impact maken. We richten ons dus op de vraag: “Hoe zorgen we ervoor dat mensen en organisaties in hun kracht komen te staan, hun kwaliteiten kunnen inzetten, en elkaar kunnen versterken in
duurzame ontwikkeling?”.
Dit doen we door op kleine schaal met onze woongroep, andere burgers, het onderwijs, kleine ondernemers, grote bedrijven, overheidsinstanties en overige organisaties een voorbeeld te creëren in de vorm
van een duurzame, inspirerende leefomgeving. Hiermee werkt Ecodorp Boekel mee aan het realiseren
van de 17 werelddoelen.
Wie zijn we?
Wij zijn een stabiele hechte groep van 17 volwassenen en 9 kinderen en wonen samen op het terrein
waar gebouwd zal worden.
Ecodorp Boekel wordt een circulaire wijk van 30 duurzame huurwoningen. Daarbij zijn er vele voorzieningen, waaronder een buurthuis, een boomhuttenhotel, eigen voedselvoorziening, eigen energievoorziening, eigen drinkwatervoorziening, ecologische waterzuivering en eigen duurzame ondernemingen. In elk
aspect van de woonwijk zal het gedachtegoed van de circulaire economie een belangrijke rol spelen. Door
huurwoningen te bouwen voor een prijs onder de huurtoeslaggrens zal duurzaam leven toegankelijk
worden voor burgers van iedere inkomensklasse.
Van klein naar groot
Er ontstaat een bibliotheek aan nieuwe, bruikbare kennis en ervaring, zowel over duurzaam bouwen als
over samenleven. Over vijf jaar, wanneer de 30 woningen zijn gebouwd, zal Ecodorp Boekel een levendige culturele hotspot zijn voor duurzame innovaties, samen werken en leven.
Ecodorp Boekel heeft van het Ministerie van IenM de experimentstatus gekregen van de Crisis- en herstelwet en mag mag niet-gecertificeerde circulaire bouwmaterialen uit testen. Als de uitzonderingen goed
werken, wordt het Bouwbesluit er vervolgens op aangepast. Ook willen wij uiteraard bijdragen aan het
helpen verwezenlijken van nieuwe ecodorp initiatieven, vele nieuwe initiatieven bezoeken ons nu al
regelmatig ter inspiratie.

Visie
Wij zien een wereld, waarin het mogelijk is om:
In verbondenheid te leven, waarbij het voorzien in levensonderhoud, ontspanning, leren, zorg, en aandacht
voor elkaar verweven zijn (Integraal holistisch leven).
Vanuit vrijheid de verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van je eigen leven (Verantwoordelijkheid).
Samen meer te bereiken, dan we kunnen bereiken als individuen (Gemeenschapsvorming).
Leven in balans met wat de Aarde kan geven, zodat onze activiteiten succesvol kunnen worden voortgezet
tot in het oneindige (Duurzaamheid).
Opbrengsten en oogsten te delen, zodat er genoeg is voor iedereen (Overvloed).
Je persoonlijke levensmissie te ontdekken en deze tot uitdrukking te brengen (Persoonlijke groei).
Missie
Wij verwezenlijken onze visie door:
Te streven naar zelfvoorziening.
Onze eigen huizen in eigen beheer en zelf te bouwen, met duurzame materialen en methoden.
Het realiseren van duurzame processen en projecten.
Het opbouwen en exploiteren van innovatieve installaties voor de opwekking van duurzame energie.
Opbouw van een lokale economie in win-win situaties met de omgeving.
Bijdragen aan het herstel van biodiversiteit m.b.v. voedselvoorziening door Permacultuur.
We willen de kanteling naar een duurzame samenleving helpen versnellen door te laten zien dat het samen
kan!

Onze partners

