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Kernwoorden

Respect – Eenvoud – Eerbied –
Gezondheid – Vrijgevigheid
Samenwerking – Matigheid
Dienstbaarheid – Kennis – Vrede
Wilskracht

Eerlijkheid – Blijdschap – Tevredenheid
Mededogen – Naastenliefde – Moraliteit
Vriendelijkheid – Rechtvaardigheid
Oprechtheid – Vreugde – Intuïtie
Dankbaarheid – Denkkracht

Zelfvertrouwen – Vlijt – Moed – Aandacht
Standvastigheid – Onbevreesdheid – Kunst
Scheppingskracht – Edelmoedigheid
Onderzoek – Humor – Inspiratie – Fantasie
Geluk – Schoonheid - Voelkracht

Glenn Callens
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respect voor mezelf – gezonde levenswijze
– genieten van eenvoud evenwicht tussen werk en ontspanning –
vertrouwen op de kracht en wijsheid in
mezelf

stilte – meditatie – gebed – ademen –
geloof - luisteren (naar je lichaam, je
innerlijke stem, de ander) – liefde voor
mezelf

'HRQWPRHWLQJPHWGHDQGHU

'HRQWPRHWLQJPHWGHDQGHU

respect voor anderen – gemeenschappelijke
taken via afspraak en overleg – broederlijk
delen met anderen (lokaal en globaal)

vrijheid in (spiritueel) denken – werken
aan mezelf door de spiegel van de ander –
ruimte creëren voor bewustzijnsgroei –
naastenliefde - vergeving - solidariteit

0HHZHUNHQDDQKHWVFKHSSLQJVSODQ

0HHZHUNHQDDQKHWVFKHSSLQJVSODQ

respect voor de natuur – duurzame woon
en leefprojecten in harmonie met de aarde
– autonoom (onafhankelijk van bestaande
schadelijke systemen) – zuivere en
duurzame energiebronnen de aarde niet plunderen, maar genezen
Glenn Callens
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holisme - contact met geestelijke wezens –
de geest in de materie brengen –
verbondenheid (be)leven met alles en
dankbaarheid voelen op onze wonderlijke
bewustzijnsreis – co creatie met de Bron
2
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kunstzinnige activiteiten integreren in
dagelijks bestaan – ieder mens is een
kunstenaar en het unieke kunstwerk ben je
zelf – zelfonderzoek leidt tot zelfopvoeding
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gastvrijheid - creatieve oplossing voor
conflict en probleem – plezier in het spel
van creatie – samen in vreugde bouwen aan
een harmonieuze vredevolle wereld nieuwetijdsonderwijs
0HHZHUNHQDDQKHWVFKHSSLQJVSODQ
herken de schoonheid in de schepping en
breng haar in alle dingen tot leven –
idealen en dromen materialiseren – het
leven vieren – een wereldvisie ontwikkelen
Rivendell
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earthship als woning – recycleren –
renoveren - zon/wind/water energie –
biodynamische tuinbouw – permacultuur boomgaard –kruidentuin – biodiversiteit
behouden en vergroten (cultiveren van
vergeten en verdwenen rassen en soorten) ecologisch beheer van het terrein, water,
afval en rioolwater - infocentrum duurzaam
wonen en zachte energie – contact met de
natuur herstellen

bibliotheek - workshops – cursussen –
opleidingen - voordrachten wellnesscentrum – massage
holistisch/natuurlijke aanpak van ziekte en
onbalans – producten, diensten en
faciliteiten aanbieden die mensen helpen en
begeleiden op hun zoektocht naar
gezondheid, heelwording, inzicht en
bewustzijnsgroei – oase van stilte, rust,
vrede

natuurwinkel (droogvoeding, verswaren,
sappen) – wellness shop (cosmetica,
fytotherapie, bloemenremedies) - theehuis –
vegetarisch restaurant

yoga – tai chi – meditatie – mantra geesteswetenschappelijke studie
helingbiotoop
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ZDWHUJHEHXUWPHWGHDDUGH
JHEHXUWPHWGHNLQGHUHQYDQGHDDUGH
Glenn Callens
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schilderen –tekenen –boetseren – toneel beeldhouwen – muziek – dans – zang rituelen – fuiven – festival – themadagen –
tentoonstellingen - concerten
camping – gastenverblijf – kunstatelier toerisme -iederwijsschool
creatief meezoeken naar oplossingen voor
interne confrontaties en wereldse
uitdagingen (honger, armoede, milieu,
terreur,…)
passies leven – dromen realiseren
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Thema’s

Een Nieuwe en Betere Wereld Begint Hier en Nu bij Jezelf
Samen Sterk
Leef je Droom, Deel je Passie

Visie
•

•

•

Glenn Callens

Creatief scheppen
Ieder mens heeft een innerlijke droom, een taak, een reden om hier te zijn. Deze droom gestalte kunnen geven, brengt ons
dichter bij onszelf, zorgt voor voldoening en vreugde en brengt doel en zin in het leven.
Ieder bezit ook alle vermogens en talenten om zijn droom te realiseren. Maar allerhande blokkades binnen en buiten
onszelf kunnen de realisatie beperken en belemmeren.
De leefgemeenschap kan functioneren als onderlinge steun-, bevestiging- en ervaringsuitwisseling om deze blokkades te
transformeren, een vertrouwensband op te bouwen en een stevige thuisbasis te bieden om onze droom in de wereld te
brengen.
Door de versmelting van alle individuele dromen in de overkoepelende Rivendell droom ontstaat er een meerwaarde: het
geheel is meer dan de som der delen.
Ecologie/Healing
samen leven, werken, genieten, spelen in harmonie met de natuur en respect voor de medemens
streven naar kwaliteit, levensvreugde, vrijheid en verbondenheid
streven naar volledige autonomie (energie, water, voeding, kleding, kruidengeneesmiddelen,…)
werken aan vrede en liefde op alle niveau’s
meebouwen aan een betere wereld, de aarde genezen
een helingbiotoop en krachtplaats voor de nieuwe tijd uitbouwen
Spiritualiteit/Vrijheid
Alle belangrijke bestuurssystemen (economie, politiek, religie, onderwijs, wetgeving,…) zijn er bewust op gericht de mens
afhankelijk, volgzaam en slaafs te houden. We geven constant onze macht weg aan instanties buiten ons en de vele wetten,
4
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regeltjes en maatschappelijke structuren ketenen en beperken ons van geboorte tot dood. We denken vrij te zijn, maar
worden voortdurend gemanipuleerd en gehersenspoeld door opvoeding en media.
Deze (droom)wereld waarin we (over)leven wordt in stand gehouden door angst, egoïsme en een volgzame
kuddementaliteit en hij blijft slechts bestaan zolang wij dit toelaten.
Spiritualiteit is wakker worden uit dit droombestaan, bewust worden van je eigen kracht, weten dat je liefde bent en dat
angst een illusie is, beseffen dat alles onlosmakelijk verbonden is in éénheid met elkaar en met de Bron.
Spiritualiteit is de volledige verantwoordelijkheid voor je leven nemen. Het recht en de plicht opeisen te mogen en kunnen
zijn wie je in wezen bent. Een scheppende liefdesparel, een vrije vreugdeziel, een wijze tovenaar in een magisch heelal.
Wij maken de wereld nieuw, dag na dag. Vrijheid is bewust kiezen om dat te doen wat jij wilt zien gebeuren in de
toekomst met als credo hou van je naaste zoals van jezelf en doe wat je wilt, mits je niemand schaadt.

Uitgangspunten
Een nieuwe samenleving uitbouwen voor het komende, Watermantijdperk dat nu al in onze harten geboren wordt. Een nieuwe
gemeenschapsvorm die de natuur respecteert, de aarde beschermt en geneest, kwaliteit boven kwantiteit verkiest, meebouwt aan een
gezonde, vredevolle, harmonieuze wereld gebaseerd op volgende punten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Glenn Callens

lokale, biologische voedselproductie met de bedoeling zelfvoorzienend te worden, biodiversiteit verhogen
ecologisch wonen en leven, duurzaamheid, recyclage
natuurlijke, milieuvriendelijke energiebronnen, afvalverwerking, waterzuivering
autonomie, kleinschaligheid, lets- en ruilhandelsystemen
nieuwetijdsonderwijs
voldoende ruimte en privacy voor jezelf en je persoonlijke ontplooiing
holistische gezondheidszorg
in samenspraak meedenken, meebeslissen, meegroeien
verbondenheid met lokale en globale medemensen,
een helingbiotoop voor aarde en medemens
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Doelstelling
•
•
•
•
•
•
•

het realiseren van een kleinschalig woon- en leefproject waar gelijkgestemde pioniers samen vorm geven aan zowel hun eigen
droom als aan de levensvatbaarheid van het project
het aanleggen en onderhouden van een biodynamische tuin waar groenten, fruit en kruiden gekweekt worden. Verhogen en
bewaren van diversiteit door het cultiveren van verdwenen of vergeten rassen en soorten
het opstarten van een iederwijsschooltje waar zowel kinderen uit de eigen gemeenschap als van buitenaf terechtkunnen
het opzetten van een wellness centrum waar individuele gezondheidsbegeleiding en lichaamsverzorging vanuit natuurlijke en
holistische technieken en middelen kan aangeboden worden
het creëren van ruimte en mogelijkheden om kunstzinnige activiteiten en creativiteit te integreren in het dagelijkse leven
het uitbouwen van een structuur waarbinnen een spirituele levensstijl door iedereen vrij ingevuld kan worden. Het voorzien van
begeleiding, steun en inzicht op spiritueel vlak voor een toenemende groep naar antwoorden zoekende zielen.
bij dit alles blijft er uiteraard voldoende aandacht en ruimte voor privacy en individuele ontwikkeling

Activiteiten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Glenn Callens

bouw van ecologische woonmodules (bvb earthships)
duurzame renovatie van bestaande gebouwen
aanleg van een waterzuiveringsrietveld
waar mogelijk overschakelen naar natuurlijke energiebronnen (wind, water, zon, biomassa,…)
aanleg en onderhoud van een biologische groentetuin, kruidentuin en boomgaard
eventueel uitbouw en verzorging van dierenboerderij (kip, geit, schaap, paard,…)
dagelijkse bereiding van evenwichtige (vegetarische) maaltijden
creëren van artisanale producten (kaas, wijn, komboecha, brood,…)
creëren van fytotherapeutische en energetische producten (kruiden, tincturen, bloemenremedies, cosmetica,…)
verkoop van eigen producten (voeding, kruiden, cosmetica, kunst, kledij, …)
holistische gezondheidszorg aanbieden (massage, shiatsu, reiki, fytotherapie, voedingstherapie,…)
dragende structuur uitbouwen om op dagelijkse basis iederwijspedagogie te kunnen aanbieden
organiseren van cursussen, voordrachten en activiteiten in verband met ecologie, spiritualiteit en creativiteit
eventueel uitbouw van toeristische mogelijkheden
6
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Uitgaven
Terrein, gebouwen, notaris, architect, vergunningen, belastingen, bouwmaterialen, gereedschap, lonen, voeding,
verplaatsing,…

Inkomsten
Eigen inbreng, subsidies, giften, sponsoring, vrijwilligerswerk, winkelverkoop, toerisme, cursusgeld, schoolgeld, lening zonder interest

Werkgroepen
Werkgroepen kunnen een handig instrument om zich te organiseren om zo tot sneller resultaat te komen. Vooral als de gemeenschap
groter wordt (meer dan 20 volwassenen) kunnen de talenten en de kennis van de bewoners samengebracht worden in deelgroepen met
eigen verantwoordelijkheid en opdracht. Mogelijke werkgroepen in de opstartfase (kan ook 1 persoon zijn):
•
•
•
•
•
•
•
•

stuurgroep: algemene coördinatie, secretariaat, vergaderingen beleggen
financiën: budgetbeheer, uitgaven en inkomsten, betalingen
juridisch: alle administratieve verplichtingen, vertegenwoordigt de gemeenschap bij officiële instanties
veldonderzoek: zoeken naar geschikt terrein, werkreizen organiseren naar bestaande ecodorpen
creatieve groep: activiteiten organiseren
bouwgroep: coördinatie van de bouw en renovatie der woningen
tuingroep: zaden en plantjes verzamelen, groentetuin ontwerpen en aanleggen
…….

Besluitvorming
Regelmatig zullen (belangrijke) beslissingen moeten worden genomen. Deze kunnen tot stand komen op een basisdemocratische manier
door middel van consensus. Het besluitvormingsproces is een essentieel onderdeel van een harmonieuze leefgemeenschap want:
Glenn Callens
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•

•
•

de bewoners blijven voeling houden met wat leeft in de gemeenschap (betrokkenheid)
de bewoners helpen mee de richting bepalen die de gemeenschap in de toekomst uitgaat (engagement)
mogelijke problemen, uitdagingen en conflicten in de gemeenschap kunnen om aandacht vragen (oplossingsgericht)

Onenigheid binnen de groep moet ernstig genomen worden en gezien als een constructief moment. Een mogelijke gestructureerde
methode om tot beslissing over te gaan is bvb. streven naar consensus.
•

•

Glenn Callens

Consensus vertrekt vanuit het gemeenschappelijk perspectief. Consensus betekent niet eenstemmigheid, maar wel het zoeken van
een oplossing waar eenieder zich mee kan verzoenen. Het maakt dat elke deelnemer kan zeggen: ‘Of ik het er nu mee eens ben of
niet, mijn menig en ideeën zijn gehoord, en het genomen besluit lijkt in het beste belang van de groep te zijn. Daarom sta ik
erachter en wil ik eraan mee werken’;
Verloop van consensus:
als er na een groepsbijeenkomst of discussie een duidelijk punt naar voren komt waarover een beslissing moet vallen, kan
je nagaan of je tot een consensus kan komen
eerst wordt het punt duidelijk geformuleerd
dan wordt gevraagd om eventuele bezwaren te formuleren
bezwaren worden gegroepeerd, er wordt eventueel gezocht naar onderliggende redenen
er wordt gezocht om de bezwaren op te lossen, daarna wordt een nieuw compromis voorgelegd voor consensus
consensus kan reeds geblokkeerd worden door 1 deelnemer
om tot consensus te komen zijn volgende elementen van belang
• hetzelfde doel: we streven naar de beste oplossing voor de groep, zelfs wanneer dit interpersoonlijke spanningen
oproept; we geloven dat we samen een goede oplossing gaan vinden
• samenwerking: we delen informatie en middelen en zorgen voor wederzijdse steun en suggesties; we werken
samen om een oplossing te vinden die het beste tegemoet komt aan ieders wensen; als we willen overtuigen doen
we dit met creativiteit, waarheid, respect en liefde
• wederzijds vertrouwen: we voelen ons vrij om open en zonder angst onze ideeën, gevoelens en conclusies mee te
delen, omdat we weten, dat ondanks onze verschillen, de anderen ons respecteren
• gemeenschappelijk intellectueel eigendom: een consensus beslissing en de ideeën die eraan ten grondslag liggen
zijn in gelijke mate eigendom van ons allemaal; als dit aan een persoon gebonden wordt, dan komt het consensus
proces in het gedrang
• waarderen van gevoelens: gevoelens bevatten ook hun wijsheid; emoties toelaten komt ten goede aan het proces
van goede besluitvorming
8
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•
•
•
•

waarderen van conflicten: discussies en conflicten komen nu eenmaal voor; ieder conflict kan belangrijk zijn om
klaarheid te brengen en meer creativiteit; laat ieder die bedenkingen heeft bij een voorstel de moed opbrengen om
zich te uiten, ook als dit een risico tot conflict inhoudt, op die manier kom je tot een oplossing
gelijke macht: we streven ernaar iedereen gelijke toegang te geven tot participatie, leidersrollen, informatie; dit
omdat voor consensus een hoge betrokkenheid en verantwoordelijkheid nodig is van alle leden
tijd en proces: om goede beslissingen mogelijk te maken en de groepsgeest gezond te houden, respecteren wij de
voortgang van het proces en laten het de nodige tijd
willen leren: omgaan met consensus vereist een paar vaardigheden die sommigen wellicht nog moeten leren; we
spreken over communicatie, deelname aan overleg; we willen eraan werken deze vaardigheden te ontwikkelen

Waarden
Van buitenaf opgelegde waarden en normen verliezen nu hun aantrekking en kracht. In het Watermantijdperk ontgroeit de mens zijn
kindertijd en kiest vanuit eigen kracht en integriteit de waarden waar hij voeling mee heeft. Zeven grondhoudingen kunnen een
leefgemeenschap een stevige basis verschaffen tot welslagen :
•
•
•
•
•
•
•

eerlijkheid
vertrouwen
samenwerking
engagement
respect
verantwoordelijkheid
humor

Juridisch
De gemeenschap heeft nood aan een officieel statuut waarmee ze naar buiten treedt en alle administratieve en officiële verplichtingen kan
nakomen. Twee voor de hand liggende opties zijn een VZW of een coöperatieve vennootschap.

Stappenplan

Glenn Callens
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Om structurele conflicten in de beginfase en ook later te vermijden volgen alle succesvolle leefgemeenschappen een stappenplan om tot
realisatie te komen. Vooral in de opstartfase maar ook gedurende het gehele realisatieproces zal communicatie en overleg essentieel
blijven.
Regelmatige samenkomen om te praten, te evalueren en bij te sturen is geen overbodige luxe. De meeste leefgemeenschappen verkrijgen
stabiliteit en levensvatbaarheid door een aantal punten ter harte te nemen.
•
•
•
•
•
•
•

•

de leefgemeenschap komt door samenspraak tot een duidelijke, eigen visie en identiteit waar alle bewoners zich volledig in terug
kunnen vinden en zich ook in alle vrijheid willen voor engageren. Deze gezamelijke visie wordt in een manifest verwoord
(statuten).
de leefgemeenschap gebruikt een eerlijk, demokratisch beslissingsproces waaraan iedere bewoner mag of kan deelnemen en zich
goed bij voelt. Indien er voor consensus gekozen wordt, kan het nodig zijn dat de deelnemers zich daar in trainen
alle beslissingen en afspraken zijn helder en duidelijk voor iedereen en worden bij voorkeur schriftelijk bijgehouden
de leefgemeenschap heeft een officieel statuut om wettelijke procedures af te handelen (vzw of coöperatieve vennootschap)
er wordt gestreefd naar een goede en eerlijke communicatie tussen alle groepsleden. Wat gezegd dient te worden, mag en kan in
alle vertrouwen gezegd worden. Het zoeken naar een oplossing bij mogelijke conflicten, wrijvingen, spanningen en onenigheden
tussen de groepsleden en op ieder vlak (sociaal, financieel, relationeel, persoonlijk,…) krijgt absolute prioriteit.
nieuwe leden kennen en onderschrijven volledig de visie en de waarden die de bestaande gemeenschap uitdraagt. Nieuwe leden
zijn enigszins emotioneel en mentaal stabiel en doorlopen een integratie- en evaluatieperiode. Ze worden getoetst op motivatie,
inzet en engagement en dienen door alle bewoners aanvaard te worden.
het kan nodig zijn constructieve communicatie vaardigheden aan te leren. Spreken vanuit het hart; verstand en gevoel
evenwichtig kunnen verwoorden; angsten en bezwaren in de groep naar voren brengen; conflicten oplossen, de middenweg
vinden tussen idealistische dromen en realistische mogelijkheden;… dit alles kan voor sommigen niet evident of gemakkelijk
zijn. Een leefgemeenschap opstarten is te vergelijken met het aangaan van een huwelijk en ondertussen een zakelijke
onderneming op poten zetten. Het vraagt liefde, zin voor avontuur, zakelijk inzicht, geduld, volhardendheid, geloof en de zeven
waarden hierboven al vermeld.
en bovenal de bereidheid iedereen voortdurend te steunen, te bevestigen en te danken voor de inzet, ideeën, werkkracht die
hij/zij de gemeenschap geeft. Tenslotte is iedereen in essentie een vrijwilliger die een stuk van zijn leven, tijd en energie in een
gemeenschappelijk project wil steken. Dit vraagt dat we elkaar voeden en dragen en openlijk waarderen.

Het universum is zichzelf aan het wakker dromen
en wij zijn er eeuwig getuige van.
Glenn Callens
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