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Inspirerende informatieavond bij Hart-et-cetera 

Op vrijdag 27 juni 2014 was het dan zover. Na anderhalf jaar samen met z’n vieren Europese projecten                  
bezoeken, overleggen, onderzoeken, kamperen, koken, eten, ervaren, workshoppen, eerste stappen          
zetten, gaan we eindelijk ons project publiekelijk presenteren. 
 
In een met meer dan dertig mensen gevulde ruimte kijken en luisteren geinteresseerden naar een               
stukje project geschiedenis (Gerrie), de keuze voor Spanje (Marcel), de diepere betekenis van Ubuntu              
(Jacqueline) en naar een introductie in Permacultuur Ontwerp (Peter). Eenieder van ons vertelt vanuit              
een innerlijke passie over zijn of haar beleving. En dat is wat ons betreft helemaal Ubuntu in de praktijk:                   
ieder mens krijgt de ruimte om zijn of haar unieke talent in te zetten ten bate van het grotere geheel. 

 
Project Finca Ubuntu gaat niet over “een huis        
onder zon” (voor pensionades), het gaat om een        
zeer bewuste keuze voor een andere manier van        
leven. Een leven waarbij de natuur en de mens         
weer centraal staat. In onze pas korte       
geschiedenis hebben we onderzocht wat dat voor       
ons zelf betekent en wat je zelf actief wilt en kunt           
bijdragen.  
 
We hebben ervaren dat we vooral hoe we met         
elkaar omgaan, het belangrijkste vinden     
(Ubuntu). We hebben gezien dat we voor deze        
manier van leven meer (betaalbare) ruimte nodig       

hebben, in een mens en natuurvriendelijke omgeving. We hebben ontdekt dat al deze elementen in de                
Permacultuur Ontwerp filosofie bij elkaar komen. Dáár gaat Finca Ubuntu over. Om het niet alleen               
anders maar vooral met een positieve impact op mens en natuur te doen. 
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Het is in een nieuwsbrief natuurlijk altijd lastig om de sfeer van een avond weer te geven, maar de vele                    
warme en positieve reacties geven wel aan dat het een zeer inspirerende avond was. Wij vonden het                 
een bijzonder avond vanwege de oprechte interesse van alle aanwezigen en willen iedereen nogmaals              
uitdrukkelijk bedanken voor de komst én voor de bijdrage aan de eerste strobalen (zie foto pagina 1). 

 

Bezoek aan landje in september/october 2014 
11 september is het eindelijk weer zover. We reizen af naar Spanje met caravan en tent voor een                  
héérlijke vakantie op en rond ons landje. Wat we deze vakantie zeker willen realiseren zijn de                
uitgangspunten voor ons huis en de plek waar het precies moet komen te staan. Dit doen we in                  
gezamenlijk overleg met onze bouwer, Tom Rijven, en de architecte, Valentina Maini. 
 
 
Op 13 september bezoeken we een workshop van Tom         
over zijn stro-leembouw methode in Palafrugell. Deze       
workshop is een onderdeel van van een ontmoeting van         
Spaanse_stro-leembouwers die er dat weekend plaats      
vindt. Deze leuke foto hiernaast is overigens van een         
andere bouwmethode als die van Tom. 
 
Daarna rijden wij door naar ons landje om de benodigde          
voorzieningen op orde te brengen. Er is daar immers         
helemaal niets, dus we gaan er een toilet en douche          
maken en zorgen dat er voldoende water voorhanden is.  
 
We verheugen ons behoorlijk op onze allereerste overnachting op ons landje. Tom en Valentina voegen               
zich later bij ons. Dan hebben we de ideale samenstelling en zijn we op de ideale plek om lekker te                    
brainstormen over hoe we wat waar willen gaan realiseren! Afhankelijk van hoe lang Tom kan blijven                
zullen we samen met hem op zoek gaan naar lokale leveranciers van hout, stro, leem etc. Volgend jaar                  
om deze tijd willen we immers al bouwen! Wow! 
 

 
We gaan ons land bewerken volgens de permacultuur filosofie.         
Om meer inzicht te krijgen, zeker in wat dit betekent in het            
Spaanse klimaat, brengen we ook een bezoek aan het         
Permacultuur instituut Montsant. 

 
 

Omdat we straks ook een kleine camping maken        
willen we graag kennis maken met nederlandse       
mensen in die regio die dit onlangs al gedaan         
hebben. Bij ons in de buurt is ca. 2 jaar geleden           
een Nederlands echtpaar begonnen met een      
B&B. We zullen een trip naar de kust (ca. 60 km)           
combineren met een bezoek en of verblijf op de         
kleine camping Casa Valerosa. 
 
 
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.casasdepaja.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFHhzQUjnXuujwYMzO-xkO_UHFfng
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.casasdepaja.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFHhzQUjnXuujwYMzO-xkO_UHFfng
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.permacultura-montsant.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFfl1GdL3T8LztA6_d9wrFgrR6tsg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.permacultura-montsant.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFfl1GdL3T8LztA6_d9wrFgrR6tsg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.casavalerosa.nl%2F%23Safariplaats%2520met%2520huurtent&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGVvAV01VkuR5Ow4ro5ZUO5QqKqcw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.casavalerosa.nl%2F%23Safariplaats%2520met%2520huurtent&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGVvAV01VkuR5Ow4ro5ZUO5QqKqcw
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Verder is onze ervaring: “het is essentiëel om te plannen, maar plannen komen nooit uit”. Dus ....wie                 
weet welke ervaringen we nog allemaal op doen. Maar......that’s life!!!!  
 

Finca Ubuntu nu ook op internet 
Sinds enkele weken is ook onze Facebook pagina, Finca Ubuntu, in de lucht. We kunnen nu snel leuke                  
weetjes en interessante nieuwtjes met jullie delen. En we verheugen ons uiteraard op jullie reacties, en                
likes. Als je het idee hebt, dat iets wat jij weer weet interessant voor ons kan zijn, voel je dan vrij om dat                       
met ons op deze pagina te delen. 

 
Momenteel zijn 130 van de 220 leden op deze pagina actief, in die zin dat               
ze regelmatig kijken wat er zoal gepost wordt. Dus… als je een Facebook             
account hebt én geïnteresseerd bent in ons project, wordt dan lid van onze             
Finca Ubuntu pagina via onderstaande link en blijf op de hoogte van alle             
ontwikkelingen!  
 

Meer informatie over ons project vind je op www.finca-ubuntu.org  en  Facebook - Finca Ubuntu. 
 
 
Met warme Ubuntu groet, 
Gerrie, Marcel , Jacqie & Peter 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
If it's not good for everyone, it's no good at all 

 

Als het niet goed is voor iedereen, dan is het helemaal niet goed 

 
(ubuntu wijsheid) 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.finca-ubuntu.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHatxOUexrVSRAHmOTd1eKd_5rn_w
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F355539911262467%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEgerT2trxHR4OHrdsIo7Il6HPLGg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.finca-ubuntu.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHatxOUexrVSRAHmOTd1eKd_5rn_w

