Waarom niet een week zonder geld ?
Van 14 tot 21 augustus in Hof ter Hamme, Vollezele
Ervaar de wereld een hele week zoals ze misschien bedoeld is.
Geld vormt een barrière. Tussen onszelf en de anderen. Tussen onszelf en onze dromen.
Tussen onszelf en de wereld.
Is het niet wetenschappelijk bewezen dat geld slechts een abstractie is, een afspraak, een
sociale conventie, … ?
En een probleem. Een gróót probleem. Indien letterlijk alle vormen van natuurlijke, sociale,
culturele en spirituele rijkdom verdwijnen in de gapende wond en mond van een abstracte
sociale afspraak en er ontzield uitkomen als harde munten, flinterdun papier en vele
ongrijpbare digitale cijfers ten behoeve van enkele grijpgrage handen dan…
Wordt men wakker in de wereld van vandaag.
Velen trachten deze jacht op geld te ontwijken en bouwen alternatieven uit.
Laten we dus nieuwe afspraken maken; met elkaar, met de aarde, de planten, de lucht, de
dieren en het water. Indien de mens in staat is een wereld te dromen zoals ze er vandaag
uitziet dan moet het mogelijk zijn de wereld te realiseren waarvan we vandaag dromen.
Tijdens de week van 14-21 augustus willen wij de liefde en de kracht van het Permafest van
vorig jaar laten doorstromen in Hof ter Hamme en een tijdelijk ecodorp uitbouwen.
Laat ons één week proeven van wat het zou kunnen worden. Kan je niet de ganse week, dan
kom je enkele dagen, uren…. Breng een muziekinstrument mee, je zwemgerief, je talenten
of enkele zaden en plantjes. Maar eigenlijk vooral jezelf. En laat die portefeuille thuis, op die
foto van je lief na misschien.
Wij gaan spelen, een windmolen in elkaar knutselen, brood bakken, de aarde en onszelf
soigneren, zingen, zaaien, planten en oogsten, kaas maken, koken op rocket stoves, eten,
lachen, mediteren, huilen, bewonderen en veel leren van wijze vrouwen en mannen.
Eén week zonder geld…
Samen een gemeenschap opbouwen…
Geef het land beter terug dan het was.
Zorg dat je kan doen wat je het liefste doet.
Dit zijn de 4 kerngedachten. We starten vanuit het niets en bouwen een gemeenschap op.
Het niets….. niets is minder waar! We starten vanuit een prachtige locatie die ons uitnodigt
om er samen iets moois op te bouwen. Het is geen vooraf opgezet en kunstmatig dorp waar
je een weekje komt wonen. Het is ook geen kant-en-klaar-bouwpakket met een foto van het
eindresultaat. Als organisatie zijn we te beperkt en kunnen (of willen) we niet alles vooraf
regelen en opbouwen.
We geloven eerder in een samengebundelde kracht, kennis en energie en willen het beste
van onszelf naar boven halen en dag na dag, stapje voor stapje dit ecodorp opbouwen met
de materialen die we samen ter beschikking stellen en onszelf tonen dat geld niet de

belangrijkste motivatie hoeft te zijn.

Wat kan je je daar praktisch bij voorstellen?
Aan de hand van allerlei workshops bouwen we het dorp dag na dag op. We starten met de
voorzieningen voor onze primaire behoeften.
De eerste dag zetten we onze eigen tent op en bouwen we de droogtoilletten, douches,
gezamenlijke keuken en rocketstoven.
Het materiaal voor de droogtoiletten en douches (houten cabines, paletten, emmers) is
aanwezig. Een teiltje en waterkan of een zonnedouche breng je zelf mee. We bouwen aan
een ecologisch systeem om het douchewater te verwarmen.
We voorzien een grote tent voor de gezamenlijke keuken. De keukentent wordt midden in de
weide gezet. Er is drinkbaar water beschikbaar via een kraantje aan de hoeve.
Tijdens de 2de dag worden er nog 2 grote tenten opgezet zodat we bij nat weer droog kunnen
zitten. Ook in de schuur hebben we een droge ruimte.
Schragen en tafelbladen, of tafels en stoelen zullen we niet voldoende hebben.
We hebben reeds 2 rocketstoven ter beschikking maar tijdens de workshop zondag bouwen
we er enkele bij die je later mee naar huis kan nemen. Heb je ijzeren buizen of kleine ijzeren
vaten (20 tot 30 l), dan zijn die zeker erg welkom. Breng vooral ook werkmateriaal mee :
vijlen, metaalscharen, hamers, beitel, meter, stift….. Een laspost is beschikbaar.

We koken samen op de Rocketstoven en misschien ook op een open houtvuur. Heb je een
grote pot die zwart mag worden? Dan hangen we die aan een driepikkel boven het vuur.
Snijplank, klopper, lepels, messen, kommen en eigen eetgererei breng je zelf mee.
Bij Plukrijp mogen we alvast groenten gaan plukken en onze twee permacirkels zetten dit
jaar hun eerste stapjes… het groeit en rijpt. Fruit hebben we nog niet.
Extra groenten (hou rekening met de bewaartijd voor een ganse week) zijn welkom, maar
vooral droogvoeding : granen, rijst, pasta, olie, aardappelen, kruiden, zout, stroop zijn nodig.

We bakken brood in het bakhuis. Voorzie hiervoor granen en meel, gist. We hebben nu
droog hout voor de broodovens. Onder het motto geef het land beter terug dan het was …
we bakken immers brood met de ashels waarvoor anderen gezorgd hebben, maken we
verse ashels . Als je kan, breng je vers hout (dunne takken, snoeihout tot max. 4 cm
doorsnede (dikkere takken kunnen wel voor de rocketstoven) mee zodat we ook volgende
jaar terug droog hout hebben.

Er worden verschillende workshops per dag georganiseerd.
Wie kan er ons wat leren over oude ambachten? (manden vlechten, werkgerief maken …)
Kunnen we een experimentje doen met primitieve kleiovens (zaagselvoven, papieroven) en
onze kleistukjes bakken? Wie weet hier meer van? Kunnen we klei opgraven?

Heb je kennis die je kan doorgeven, wil je samen een experiment uitvoeren, iets vertellen of
tonen, laat het ons weten. Hier is plaats voor uw ding. Klik hier ! http://www.waaromniet.be/workshop_registreren.php

Welke workshops kan je al verwachten :
-

Rocketstoven bouwen
Werken in de permacirkels , neem je tuingerief mee
Yoga
Werken met de zeis
Shiatshu-massage
Breien
Zonnedroogoven bouwen
Windmolen bouwen
Permaculturen in extreme klimaten

-

Kaas maken
Community in vrijheid van komen en gaan
Alternatieve samen-graanteelt;…....
Creatief omgaan met de aarde, klei, takken…
Kruiden en verwerking, zelf zalfjes maken
Zeep maken
Ashels maken voor de broodoven
Zich voeden door toevoeging van 5 wilde basisplanten
Ecologisch imkeren
Voetreflexologie
Oude diepdruktechniek
Snel composteren
Natuurlijke zwangerschap en geboorte
Beveiligd boomklimmen
De zin van het leven

Doorlopend :
“Zaden zijn van nature nomaden.” Dit is het motto van de zadenruilbeurzen. Geef je zaden
door. Van hand in hand gaan ze naar een ander land. Er wordt doorlopend een plek voorzien
waar je zaden kan ruilen.
Ook kleren en spulletjes die je wil weggeven kunnen hier een
nieuwe eigenaar vinden.
Er staat een zonnedroogoven waar we kruiden kunnen drogen.
Er is een prachtige zwemvijver op de binnenkoer, dus als je een
waterrat bent, neem dan zeker je zwemgerief mee.
We houden van zingen en dansen en springen
in het rond. Muzikanten neem je
muziekinstrument mee, zangers smeer je
stembanden. Ik heb al gehoord van muzikanten
die in de bomen klimmen en didgeridoo spelen….
Zorg dat je kan doen wat je het liefste doet !

Wat willen we vermijden :
-

Niet-ecologische zeep, producten…
Commerciële eindprodukten (zoals chips, limonades….)
Blikjes, denk aan het motto : geef het land beter terug dan het was… we willen dus
niet eindigen met een afvalberg. Heb je toch verpakking mee, vergeet je vuilzak niet.

-

Gebruik van electriciteit
Versterkte muziek, lawaai,…

Opgelet, de organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Bereikbaarheid
Adres : Hof ter Hamme - Ninoofsesteenweg 148 - 1570 Vollezele – GSM : 0479/29.90.09
Opgepast er zijn verschillende Ninoofsesteenwegen! Wij zijn gelegen op de N255 tussen
Denderwindeke (Ninove) en Vollezele (Galmaarden).
Deze 2 dorpen zijn ideaal als referentieplekken.

Hof ter Hamme

Bereikbaarheid met openbaar vervoer
dichtstbijzijnde treinstations : Ninove - Geraardsbergen - Tollembeek en Edingen (Enghien)
Bussen vanuit Ninove : De Lijn : 162 Ninove – Vollezele – Leerbeek
Bussen vanuit Geraardsbergen of Tollembeek : De Lijn 161 Geraardsbergen – Leerbeek (gaat via
Tollembeek)
Geen rechtstreekse busverbinding tussen Edingen en Vollezele (wel mogelijk via Herne)
Met de eigen wagen
Voor wie van Brussel of Gent komt : volg de E40 tot in Aalst, daarna de N45 richting Ninove. In Ninove
kies je richting Denderwindeke – Edingen (N 255).

Kom je uit het zuiden over de A8, kies dan afrit Edingen (Enghien), vervolgens richting N255 via Herne
– Vollezele.

