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‘Ecodorp heeft de toekomst’

FILOSOFIE Thema van Wereldfilmfestival Venlo 2015 is de Afrikaanse levenswijze Ubuntu

In het Spaanse Arens de Lledó bouwen vier Venlonaren
die volgens de Ubuntu-filosofie leven een ecologisch dorp-
je. Voorafgaand aan het Wereldfilmfestival Venlo geven ze
woensdag 21 januari een lezing in de Venlose bibliotheek.

door Bas Nollé

II k ben, omdat wij zijn. Het is
de kern van Ubuntu. Deze
(Zuid-)Afrikaanse filosofie
gaat uit van een diepgewor-

teld besef dat mensen leven voor
elkaar en met elkaar, en niet alleen
voor zichzelf: ‘Als het niet goed is
voor iedereen, is het voor niemand
goed’, zo luidt een van de beroemd-
ste uitspraken van Ubuntu.

Desmond Tutu leeft volgens de
Ubuntu-traditie, net als Nelson
Mandela dat deed. Ook de Venlona-
ren Gerrie Wilbers, Marcel Beelen
en Jacqueline en Peter van Duren
leven volgens deze filosofie.
Het Wereldfilmfestival in Venlo
heeft dit jaar Ubuntu als thema.
De bibliotheek nodigde het viertal
daarom uit om een lezing te geven
over hun ervaringen. Momenteel
zijn ze druk bezig om een ecolo-

gisch dorp te bouwen in het Spaan-
se Arens de Lledó. Finca Ubuntu,
betekent zoveel als Ubuntu-land-
goed. Op het stuk land - waar olijf-
bomen tot wel 900 jaar oud staan -
bouwt het viertal zelf een huis van
stro en klei. Er komt ook een klei-
ne camping, om mensen te laten ge-
nieten van de omgeving. Het dorp-
je moet binnen een paar jaar klaar
zijn. Het is de bedoeling dat de vier
tegen die tijd, als de kinderen er
klaar voor zijn, huis en haard ach-
terlaten, hun baan opzeggen en
daar dan voor vast gaan wonen.
Peter van Duren: „We willen een
bepaald ecosysteem opzetten, waar-
in mens en natuur samenwerken.
Onze nog aan te leggen perma-
cultuurtuin draagt daar aan bij.”

Permacultuur is nauw verbonden
met Ubuntu en gaat uit van drie
ethische principes: zorg voor de aar-
de en natuur, zorg voor de mensen
en deel de weelde (of overvloed).
Van Duren noemt hun doel in
Spanje dan ook om zelfredzaam te
zijn, en niet zelfvoorzienend. „In
dat laatste geval sluit je je af van de
omgeving. Dat is nu juist wat we
niet willen. We willen samenleven
met de omringende bewoners. Het
is natuurlijk een hele stap. We heb-
ben een bepaald ideaal voor ogen,
maar ik denk dat dit een voorbeeld
kan zijn voor lokale economieën.
In de steden is geen plek, de olie
raakt op en er is te veel regelgeving.
Het ecodorp heeft absoluut de toe-
komst, dat denk ik echt.”
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Een gedeelte van het door de twee Venlose stellen aangekochte stuk land waar Finca Ubuntu wordt gebouwd. foto Marcel Beelen


