
* De transitie staat centraal 
EVS transitie Een overzicht- jaarverslag over 2012 en verder 

 

In de afgelopen 12 maanden is Nederland sterk veranderd. Transitie is plotseling het 

toverwoord. Buiten de noodzaak tot verandering, duidelijk zichtbaar in de ontwikkelingen in 

Cyprus, Griekenland, Portugal, Spanje e.a, is in een goede transitie een duidelijk zicht op je 

uitgangspunten en doelen belangrijk. In onze visie is dit laatste bij diverse instanties ver te 

zoeken(!) 

 

Transitie  

Een goede transitie bestaat bij een wens tot veranderen. Bij de huidige transitie veranderd alles. 

Onze zorg, onze economie, de verhouding burger- overheid, de voedselvoorziening, onze 

energievoorziening, onze verzorgingsstaat, onze geloofswereld, onze drinkwatervoorziening.... 

alles staat onder druk en vraagt om aandacht. Een transitie kan een technologische of nog 

hardere richting krijgen. Het kan ook een transitie vol van vrede en ecologie zijn. Dat laatste is 

waar wij voor gaan als EcoVrede omdat dit een gezondmakend uitgangspunt is. 

 

De transitie is geen kwestie van leuk om te doen, maar een kwestie van noodzaak. 

Feitelijk hebben wij 50 jaar geleefd op de rekening van de toekomst. 

Bodemvervuiling, welvaartsziekten, een toenemende armoede alsmede een instortende 

economie zijn het gevolg met een redelijk donker perspectief voor onze kinderen. 

 

Wat zijn gezonde uitgangspunten voor de samenleving van de 21e eeuw? 

Natuurvolkeren vertellen ons dat het zien van onze westerse steden pijn doet aan de ogen. 

Dat wij op een doodlopende weg zitten. Dat wij de aarde vernietigen met onze werkwijze. 

Dat in de grote chaos een groep van mensen zal opstaan; mensen van diverse kleuren / 

nationaliteiten. Mensen die samen gaan zorgen dat onze band met de natuur, de zorg voor 

ieder mens, hersteld gaan worden. Dat wij een leefbare wereld krijgen. Die wij nu niet hebben. 

 

Wat helpt is het inzicht dat deze verandering onomkeerbaar is. Het is namelijk kiezen voor 

definitief ontsporen of wakker worden en structureel anders handelen. Dat proces is met name 

een bewustzijnskwestie. Een loskomen uit de oude modellen en durven in pilots nieuwe 

stappen te zetten.  Laten wij niet zeggen dat wij het niet wisten. De club van Rome was er in de 

jaren 70 al duidelijk over: Verandering is noodzakelijk voor het jaar 2000. Tal van andere 

congressen zijn duidelijk geweest; De tijd is nu. 

 

De mens heeft ongekende mogelijkheden 

Hoe gaan wij zorgen dat onze kinderen de plek krijgen om een nieuwe wereld vorm te geven?  

Te zorgen voor ruimte voor het nieuwe en vooral te beseffen dat wij als huidige generaties de 

belangrijke taak hebben alle oude shit op te ruimen. Wij hebben als samenleving onverstandig 

gehandeld en het is belangrijk dat te zien!.  

Hoe gaan wij onszelf beter leren kennen? 

Het is de tijd ons potentieel te zien en te gebruiken. Dit in het besef dat onze wereld drastisch is 

veranderd! 



WIj zijn niet langer met Amerika het centrum van de Wereldeconomie. China, India, 

Kazachstan, Rusland, Brazilie maken de dienst uit. Trouwens; Afrika had het afgelopen jaar een 

economische groei van 5%. 1/4 van onze bevolking is zometeen ouder dan 65 jaar. Onze zorg 

stort behoorlijk in. Nederland behoort met een stukje Duitsland en België tot een van de meest 

vervuilde gebieden op aarde.  

 

- Wat gaan wij structureel veranderen in ons onderwijs? 

- Wat gaan wij compleet anders doen met het nu nog aanwezige geld? 

- Wat gaan wij geheel op nieuwe wijze doen in het voorwaarden scheppen voor burgerinitiatief? 

  Hoe laten wij groeien, stimuleren, betrokkenheid en motivatie? 

- Hoe komen wij uit ons ziekmakende kapitalisme en gelddenken? 

- Een nieuwe economie, de ruileconomie gestimuleerd in alternatieve systemen als de LETS 

 

Enkele suggesties; 

* Organisaties hebben een probleem; zij remmen in veel gevallen de gezonde ontwikkeling van 

burgerinitiatieven en de samenleving als geheel. Een burger of medemens kent geen behoefte 

aan bureaucratie of formulieren. Zorg dat instanties die er nog zijn eigen verantwoordelijkheid 

nemen voor de behoefte aan formulieren en procedures. Zorg voor een concreet antwoord 

uiterlijk binnen 4 weken na een vraag. 

 

- Maak discussienota’s voor intern en extern zoals de EcoVredenota welke in het afgelopen jaar 

met betrekking tot stadslandbouw is ingediend. Deze is nog steeds beschikbaar en 

geactualiseerd. 

- Werk aan, per definitie, lokale voorzieningen op het gebied van energie, voedsel, zorg,  

- streef er naar dat het openbaar vervoer gratis is voor ieder. 

- Stel in alle beleidszaken het belang van de natuur, als verstrekker van al onze eerste 

levensbehoeften, centraal als uitgangspunt. Daarbij de gezondheid en welbevinden van de 

mens 

- Verplicht tot uitsluitend de bouw van duurzame huizen en gebouwen met energieopbrengst. 

(De energiecrisis is een bedachte verleden tijd.) 

- Verbied vernietiging van de natuur waar dan ook en maak tot centraal beleid de groei en 

ontwikkeling van natuur op alle gebieden. 

- Geef sterke impulsen aan het nieuwe ondernemen. Niet meer voor jezelf maar voor de 

gemeenschap waarbij maatschappelijke belangen centraal staan en geld op de achtergrond. 

Gebruik duurzame architectuur die mooi en praktisch is en maak leegstand strafbaar. 

Dit zijn slechts enkele suggesties. Er is meer mogelijk. 

Denk ook aan lokale geld initiatieven en de invoering van een basisinkomen zoals intussen in 

diverse landen wordt gedaan. 

Eetbaar Arnhem 

Sedert ongeveer de zomer van 2012 woont meer dan de helft van de wereldbevolking in 

steden. Dat is voor het eerst in onze geschiedenis. Er zijn weinig steden die aangenaam zijn. 

Die mooi zijn, die schoon zijn, die inspireren; die ons geloof en hoop geven. Het is nu de tijd 

voor die omslag in die richting te maken en door te zetten in alle opzichten. Het is een keuze. 

 



Eetbaar Arnhem Is een metafoor voor de wenselijke samenleving. Een eetbare stad die in alle 

aspecten een genot is om in te wonen en te zijn. Die mooi is en praktisch en waar alles 

voorhanden is. Waar natuur als normaal overal aanwezig is. Een stad die gezond handelt en 

gezundheid zelfs laat groeien in alle opzichten. 

EcoVrede geeft zodoende in het afgelopen jaar, en nog steeds, gastlessen op scholen, 

workshops op verzoek, trainingen waar gevraagd, discussiebijeenkomsten waar nodig. 

Wij participeren in diverse netwerken, zijn intussen uitgegroeid tot leer- werkplek met een 

Aequor en een Kenwerk erkenning. Wij bieden een doorontwikkeld begeleidingstraject voor 

mensen onder de vlag van; ‘Het Nieuwe Groene Werken’ om zodoende ook onze instortende 

arbeidsmarkt een nieuw alternatief te bieden. Daarbij zorg te dragen voor een individuele 

begeleiding in het proces van transitie van elke burger, die daar voor open staat, richting 

duurzaam en persoonlijk gezond handelen. Een belangrijk vergeten aspect in de arbeidsmarkt 

anno 2013. 

 

Eigen verantwoordelijkheid  

staat daarbij centraal. De verzorgingsstaat is voorbij. Bezuinigen helpt niet langer. Tal van 

voorzieningen zijn wegbezuinigd. Nu zijn de nieuwe initiatieven broodnodig. 

Zodoende werkt EcoVrede aan het stimuleren van een ruileconomie door diensten gratis en 

werkervaringsplekken en begeleiding aan te bieden zoals genoemd.  

Mede voor de voedselbank werken wij aan een voedseltuin voor productie van groente en fruit 

met daarbij cursussen en informatie. Zo  krijgt ieder, ondanks de crisis, de mogelijkheid tot het 

beschikken over gezond voedsel. 

 

EcoVrede is denktank en ontwikkelplek voor de 21e eeuw 

Wij hoeven het niet allemaal zelf te doen (liever niet zelfs) 

Er voor zorgen dat de ontwikkelingen op diverse plaatsen worden geïnitieerd zoals 

Volkshuisvesting dat bijvoorbeeld heeft gedaan in de Geitenkamp met de opstart van het 

Gildehuis. Geef de handvatten en de ruimte als organisaties. Maak mogelijk en doe een stapje 

opzij zodat het opgepakt kan worden. Dit vraagt om nieuwe werkvormen en inspiratie en heel 

goed luisteren waar de droom zit van de bevolking. 

 

Wat heeft EcoVrede gedaan in 2012? 

Daktuin bij Arentheem mee opgebouwd en daarbij diverse gastlessen verzorgd 

Gastlessen bij andere scholen 

Inspiratie voor diverse tuininitiatieven in en om Arnhem 

Pilot balkoninitiatief ontwikkeld 

Lezingen en workshops gegeven 

Deelname aan conferenties en beurzen 

Bijdragen in de start van het Gildehuis in de Geitenkamp 

Een notitie stadslandbouw opgesteld en verstuurd aan 36 gemeenten waaronder Arnhem en 

Nijmegen en de provincie. 

 

Een forse uitbreiding van ons kantoor en onze activiteiten waaronder; 

- duurzaamheidsbibliotheek, muziekruimte met vleugel, gezondheidskamer, bijen- lesruimte, 



- Informatiepunt Eetbaar Arnhem - waaronder stadslandbouw   

- Eetbaar Arnhem verder op de kaart gezet 

- Concepten voor ecologische lowbudgetbodemzuivering ontwikkeld (- welke graag toegepast 

worden- wij zoeken een plek) 

- Tal van bijdragen aan lokale geld- en ruileenheden door- en mee ontwikkeld 

- Gratis gezondheids- en voedingsadvies gegeven 

 

Diverse activiteiten voor minima waaronder: 

Kleding inname, presenteren, eventueel repareren en aanbieden 

LVC - lokale voedselcirkel in opstart -  voedselpakketten 

Haren knippen voor vrijwilligers en minima 

Fietsenreparatie voor onze vrijwilligers  

Persoonlijke coaching en begeleiding richting een gezonde handelswijze met nieuw perspectief 

 

Wat wij graag ontvangen 

Fietsen en onderdelen, kleding, boeken, computers en onderdelen en (rest-)partijen voedsel. 

Maar ook andere materialen zijn welkom en worden gerepareerd, bekeken, waar nodig gemaakt 

en ter beschikking gesteld. En er is meer mogelijk. 

 

Als centraal item; 

Het slaan van de brug tussen minima en de transitie richting duurzaamheid. Zorgen dat een 

ieder in onze samenleving mee kan blijven doen en de voordelen van onze transitie direct bij de 

mensen terecht komen. Dit doen wij mede door geld en behoeften uit elkaar te halen en te 

werken aan nieuwe voorzieningen voor de praktische behoeften van ieder. 

 

In de begeleiding: 

Buddy, Mentor en Coachingtraject met de praktische begeleiding van tientallen mensen in 

opbouw. Het geestelijk aspect van kunnen en willen veranderen is daarbij belangrijk. 

Buiten onze kaders treden. En nieuwe wegen bewandelen. Durf is daarbij gevraagd. 

Een nadere uitwerking van duurzaam gebouwenbeheer waarin wij in de afgelopen jaren een 

degelijke expertise hebben opgebouwd in de ruimte waar wij nu zitten met een vloeroppervlak 

van in totaal 14000 m2. Wij zoeken een extra of een nieuwe ruimte buiten de +/- 600 m2 die wij 

nu gebruiken. Ruimte waar praktische zaken verder kunnen worden ontwikkeld voor de transitie 

van de samenleving. Een transitiecentrum nieuwe stijl voor natuur, burger en leefbaarheid. 

 

Zodoende hebben wij een concept ontwikkeld voor de andere samenleving.  

Een concept dat wij graag verder uitbouwen. 

 

EcoVrede werkt uit principe met restmaterialen, gekregen spullen, goederen in bruikleen 

Een en ander knappen wij zelf op. Zo scheppen wij ook nieuwe leer- ervaringsplekken. 

Er is genoeg, nog steeds; het gaat er alleen hoe wij er mee omgaan en dat wil zeggen; niks 

meer weggooien en uit andere uitgangspunten werken. 

 



Wij zijn als stichting niet geïnteresseerd in geld. Het gaat om behoeften en te zorgen dat die 

zeker worden gesteld en voor ieder beschikbaar zijn. (Wel of niet illegaal; een mens is een 

mens). Hiervoor zijn diverse concepten beschikbaar waar wij graag meer over vertellen. Daarbij; 

zorgen dat voedselvoorziening en natuurontwikkeling hand in hand gaan door de aanleg van 

eetbare parken en bossen waar mogelijk. Wij zoeken hiervoor locaties en hebben alle 

handvatten voor een degelijke uitbouw. Zo wordt Arnhem groen in alle opzichten. 

 

Wat er nodig is 

Er is in het bijzonder veel educatie nodig op elk gebied en een besef van de noodzaak om 

ieders kracht en inspiratie te vragen en ruimte te geven voor het realiseren van de hier 

geschetste ontwikkeling. EcoVrede staat voor deze transitie. Wij geven graag een toelichting. 

EcoVrede is hiervoor beschikbaar. Een ieder is welkom om te participeren, 

 

Stichitng EVS EcoVrede is het eenvoudigste te volgen via Google+  

(organisatieecovrede@gmail.com) 

Eventueel via Twitter of Linkedin 
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