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Eco Design Educatie cursus
Een levens-veranderende cursus, waarin de vier dimensies ecologisch,
economisch, sociaal en wereldbeeld worden uitgediept en worden
geïmplementeerd in een holistisch en integraal ontwerp passend bij het
eigen leven en/of het curriculum van het bedrijf, ecodorp of de school
waar je het voor ontwerpt.
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Deze brochure is een uitgave van stichting GAIA Nederland
Aan de teksten in deze brochure is de grootst mogelijke aandacht besteed. Er kan echter geen garantie
worden gegeven dat de informatie voor 100% correct is. Het is onmogelijk om transmissiefouten volledig uit
te sluiten. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze teksten.
Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht in deze brochure berust bij stichting GAIA Nederland of bij derden welke met toestemming dit
(beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan stichting GAIA Nederland. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan
ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door stichting GAIA Nederland.
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Uitnodiging
We heten iedereen van harte welkom die zich geroepen voelt hun talenten en
vaardigheden in te zetten in de geest van co-creatie door mee te doen aan de
Eco-logisch! Design Educatie cursus, georganiseerd door stichting GAIA
Nederland en landgoed Algoed, geïnspireerd door de Ecodorpen Design Educatie
training, ontwikkeld door ‘GAIA Education’ (internationaal). Deze cursus wordt
in blokken van twee tot negen dagen gegeven, is in z’n geheel te volgen en in
delen en wordt georganiseerd in en door trainers uit diverse ecologische
gemeenschappen. Doe je ook mee?

Welkom!
Ben je op zoek naar een heldere visie op duurzaamheid?
Ontdek met ons mee het bijzondere framewerk met vier pilaren van duurzaamheid
(sociaal, ecologisch, economisch en cultureel), ontwikkeld door GAIA Education. Het
framewerk van GAIA Education kan wellicht helderheid geven in deze complexe
materie!
Is het voor jou een uitdaging om theorie in praktijk te brengen?
Deze cursus biedt coaching in het ontwerpen en het implementeren van integrale
projecten.
En hoe gaat dat dan in samenwerking met anderen?
Onze cursus biedt inzichten in teambuilding en gemeenschapsvorming en is een
geweldige kans om je vaardigheden verder te ontwikkelingen tijdens de
groepsprocessen.
Ben je klaar voor een verandering?
Deze cursus is een levens-veranderende ervaring. Het geeft oplossingen en effectieve modellen om de
gemeenschap te transformeren, ervaring in het co-creëren van een duurzame maatschappij,
ontwerpvaardigheden, visie op duurzaamheids-educatie, een unieke benadering voor het oplossen van
problemen, effectieve vaardigheden voor teambuilding en samenwerking en een dieper contact met de
natuur!
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Na het volgen van deze cursus kun je het
volgende bereiken:
•

•

•
•
•
•
•

Integratieve designvaardigheden in vier gebieden
van duurzaamheid: ecologie, economie, sociale
aspecten & (holistisch) wereldbeeld
Basisvaardigheden voor
besluitvormingstechnieken, onder andere
sociocratie en deep democracy
Basisvaardigheden om een EDE-cursus in je eigen
regio te ontwikkelen
Praktische kennis en vaardigheden door leren
door te doen
Persoonlijke coaching en leiderschapsontwikkeling
Een ‘Gaia Education Certificaat’ als EDE-designer
Nieuwe vrienden, ideeën, inspiratie en hoop!

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor iedereen die wil
werken binnen ecologische projecten en
integrale organisaties. En aan duurzame
ontwikkeling, transitie-activiteiten,
gemeenschapsvorming en
duurzaamheidseducatie. Het toont de
samenhang van sociale, economische,
ecologische en holistische aspecten binnen
gemeenschappen. Op deze manier verdiept het
jouw visie op duurzame ontwikkeling. De cursus
bereid je ook voor op het creëren van een

duurzame manier van werken en leven, alleen of
met een groep mensen.
Waar en hoe kun je deze cursus volgen?
De cursus wordt gegeven in blokken van twee tot
negen dagen, voornamelijk op de locatie van
landgoed Algoed. In de periode tussen 03 juli
2020 en 31 Juli 2020. Je kunt de cursus in z’n
geheel volgen of ervoor kiezen om alleen een
aantal blokken mee te doen. Het is mogelijk om
een deelcertificaat te behalen na ieder blok.
Alleen als je minimaal 90% van alle verplichte
onderdelen hebt gevolgd, is het behalen van een
door GAIA education en UNESCO gecertificeerd
certificaat mogelijk. Een kort overzicht van waar
en wanneer welk onderdeel zal plaatsvinden,
vind je hieronder. Tijdens de introductiedag op
16 mei en op de eerste dag van de cursus wordt
de opzet van het hele programma uitgelegd.
Sociale dimensie
Juli 03 – Juli 10, 2020

Ecologische dimensie
Juli 11 - Juli 17, 2020

Economische dimensie
Juli 18 - Juli 24, 2020

Culturele dimensie
Juli 25 – 1 aug, 2020

Holistisch en integraal Design
Tijdens de weekenden; zaterdagochtend zijn de workshops

Vergoeding van de EDE
De vergoeding van de cursus is 1225 euro. Dit is
inclusief de kosten voor accommodatie en
maaltijden. Je kunt je opgeven voor ieder blok
apart, of in z’n geheel.
Meer informatie en opgeven
Op www.gaia-nederland.nl kun je meer
informatie en een inschrijfformulier vinden. Je
kunt ook Henk of Monica Petter bellen. Mobiel:
06-14398015 (Monica) of 0612531816 (Henk).
Mail: info@gaia-nederland.nl.
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Organisatie van de EDE cursus
Samenwerking met ecologische
leefgemeenschappen
De EDE cursus wordt verzorgd
door stichting GAIA Nederland
in samenwerking met stichting
Landgoed Algoed in Nederland.
Stichting GAIA Nederland biedt
duurzaamheidseducatie die
bloeiende gemeenschappen
binnen planetaire grenzen bevordert. Je kunt
meer lezen over de missie, visie en doelen op de
website van stichting GAIA Nederland. De link
daarvan is: www.gaia-nederland.nl
Over het curriculum
Het curriculum van de EDE cursus is gebaseerd op de
ervaring en expertise die is ontwikkeld in een netwerk
van trainers van enkele van de meest succesvolle
ecodorpen en ecologische gemeenschapsprojecten.
Het curriculum is het resultaat van jarenlange
samenwerking met trainers over de hele wereld. Deze
leraren zijn georganiseerd in de groep 'GEESE', wat
staat voor 'Global Ecovillage Educators for
Sustainable Earth'.
De eerste EDE-cursus werd gegeven in 2005 in
Findhorn, Schotland. Inmiddels is de training 270 keer
georganiseerd over de hele wereld in 34 landen,
waarmee het leven van meer dan 5000 deelnemers is
verrijkt. Het curriculum is een officiële bijdrage aan
het VN-decennium van
educatie voor duurzame
ontwikkeling. De basis van het
curriculum van de Ecologisch! Design Educatie
cursus is het 4-D framewerk
voor holistisch systeem
ontwerpen. Het framewerk
overstijgt het conventionele
driedimensionale
duurzaamheidsmodel.

belangrijkste ‘drivers’ van gedragsverandering en
culturele transformatie. Je kunt meer lezen over het
curriculum op de website van GEN (Global Ecovillages
Network):

www.ecovillage.org
En op de website van GAIA Education:
www.gaia-education.org
De EDE-cursus is gecertificeerd door GAIA
Education en UNESECO. Je krijgt vanuit de
organisatie GAIA Nederland na het volgen van
een blok een deelcertificaat, die eventueel ook
nog, na het volgen van meer dan 90% van de
cursus, gecertificeerd wordt door GAIA
Education en UNESCO.

'De Eco-logisch! Design Educatie cursus
bouwt mee aan een gezonde wereld
voor zowel mens, dier en plant. Een
wereld met gezonde gemeenschappen
die in harmonie met elkaar leven’

Het framewerk integreert sociale, ecologische en
economische oplossingen met een meer holistische
benadering. Een holistisch wereldbeeld en
verandering van waardesystemen zijn erkend als de
7

GEN en GAIA ONDERWIJS
Het Global Ecovillage Network (GEN) is een
groeiend netwerk van duurzame
gemeenschappen en initiatieven die
verschillende culturen, landen en continenten
overbruggen. GEN fungeert als overkoepelende
organisatie voor ecodorpen, ecologische stadsinitiatieven in transitie, intentionele
gemeenschappen en ecologisch georiënteerde
mensen over de hele wereld. Mensen en
gemeenschappen ontmoeten elkaar en delen
hun ideeën, wisselen technologieën uit,
ontwikkelen culturele en educatieve
uitwisselingen, gidsen en nieuwsbrieven en zijn
toegewijd aan het herstel van het land en het
leven in een coöperatieve duurzame levensstijl.
Gaia Education is een toonaangevende
organisatie en levert duurzaamheidseducatie die
bloeiende
gemeenschappen
binnen planetaire
grenzen promoot.
Aanvankelijk
beschouwd als de
educatieve tak van
GEN, functioneert
het Gaia-onderwijs
nu als een onafhankelijke organisatie die een
holistische systeembenadering biedt voor
onderwijs voor duurzame ontwikkeling. Gaia
Education werkt samen met mondiale
voorlichters, overheids- en nietgouvernementele organisaties, ecovillages,
universiteiten en de Verenigde Naties om overal
ter wereld oplossingen voor duurzame
ontwikkeling, curricula en transformerende
leerprogramma's voor gemeenschappen en
ecosystemen te bieden. Het curriculum van Gaia
Education is een officiële bijdrage aan het VNdecennium van onderwijs voor duurzame
ontwikkeling. Gaia Education is een actieve
partner van de nieuwe VN-agenda voor
wereldwijde actie voor mensen, de planeet en de
welvaart, die ook streeft naar het versterken van
universele vrede in grotere vrijheid. Handelend in
samenwerkingsverband zijn ze vastbesloten om
de moedige en transformerende stappen te
nemen die nodig zijn om de wereld op een
duurzaam pad te brengen.

De Nederlandse EDE-visie
In deze EDE-cursus proberen we een nauwe
interactie tot stand te brengen tussen en
studenten en tussen studenten onderling.
Deelnemers met expertise op specifieke
gebieden worden uitgenodigd om hun kennis
met de hele groep te delen. Wij als trainers zullen
vaak deelnemen aan groeps- en andere
processen, deels als supervisors / counselors,
maar ook als deelnemer, om de huidige (sociaalculturele) situatie mede te ervaren via de
leeractiviteiten en
leerprocessen van
de groep.
Authenticiteit
wordt bereikt door
gebruik te maken
van reële situaties
in leeromgevingen.
De oefeningen
zullen gebaseerd zijn op reële situaties uit het
leven van deelnemers en facilitators, zodat het
leren zowel een begrip van theorie en abstracte
concepten zal zijn als - vaak nog belangrijker een verdieping van de toegepaste concepten in
concrete sociaal-culturele situaties. De
verschillende niveaus van de leeromgeving zijn:
• je individuele innerlijke universum met je
persoonlijke indrukken van je leven, je
wereldbeelden, je verhalen, gevoelens,
mogelijkheden en gedachten.
• de cursusgroep met de dynamieken tussen de
deelnemers en met de trainers; gedeelde
culturele achtergronden en interculturele
dynamieken; persoonlijke reacties op elkaar; cocreaties zoals wederzijdse steun en potentiële
gedeelde ideeën, evenals conflicten en
misverstanden.
• en de verschillende ecodorpen en excursies,
met al zijn bestaande en tastbare voorbeelden.
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EDE framewerk

Het framewerk van de EDE-cursus is ontworpen
als een mandala, het 'duurzaamheidskompas'
genoemd, en omvat alles wat wordt gezien als de
vier primaire dimensies van menselijke ervaring:
cultureel wereldbeeld, ecologisch, sociaal en
economisch.
De inhoud van de
EDE-cursus
vertegenwoordigt
de kernwaarden
van grote
gevestigde
ecodorpen over de
hele wereld. Het
eert eenheid door
diversiteit;
waardeert verschillen in cultuur en geloof;
stimuleert gelijke behandeling tussen alle
culturen, rassen en geslacht; bevordert sociale
rechtvaardigheid en ecologisch bewustzijn; komt
op vrede; versterkt individueel leiderschap en
lokale actoren; vergroot het bewustzijn van
individueel potentieel en zelfvoorziening;
inspireert tot respect voor de levende aarde als
ons planetaire thuis.

Daarnaast worden er 48 analyse vragen
betrokken bij het analyseren van een project en
bij het maken van een integraal ontwerp. Deze
analysetool is ontwikkeld door GEN (Global
Ecovillage Network).
Praktische vaardigheden

In de EDE-cursus maken we gebruik van veel
verschillende methoden. Ook wordt de theorie in
de praktijk toegepast. De groep vormt vanaf het
begin een community waarin taken onderling
worden verdeeld. Daarnaast oefenen we
regelmatig praktische vaardigheden, zoals
duurzaam bouwen, tuinieren in de
permacultuurtuin, kunst maken, evenementen
samen organiseren en ontwerpen maken. Er zijn
14 hands-on workshops gepland tijdens de EDE
cursus binnen de zeven werkkringen van
Landgoed Algoed.
Eigen leerweg

Aan het begin van de EDE-cursus krijg je de
gelegenheid om de doelen waaraan je tijdens de
cursus wilt werken, te formuleren. Tijdens de
EDE-cursus zullen we ons concentreren op
verschillende manieren om aan de eigen doelen
te werken. We werken met peer-to-peergroepen, waar je in tweetallen kunt reflecteren
op je eigen processen. We werken ook met
‘home’ groepen (CLANS), die samen reflecteren
op groepsprocessen, de inhoud van de EDE,
eigen doelen en feedback. CLAN-tijd van een half
uur wordt elke dag ingepland.

Nederlands EDE-programma
Het programma bestaat uit verschillende
componenten:
Theorie

De theorie wordt uitgelegd aan de hand van de
twintig thema's die in het duurzaamheidskompas
worden geïllustreerd, met hulp van oefeningen
en voorbeelden. De theorie wordt gekoppeld aan
de ervaringen die worden opgedaan tijdens de
oefeningen en de kennis, vaardigheden en
persoonlijke ervaringen van de deelnemers.
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Ruilsysteem

In blok drie van de
cursus ontvangt elke
deelnemer een aantal
munten. Alle
deelnemers worden
uitgedaagd om
activiteiten voor de
andere deelnemers te
ontwikkelen.
Deelnemers kunnen munten verdienen door het
organiseren van activiteiten en door deel te
nemen aan activiteiten van anderen kunnen
munten weer worden uitgegeven. Wie heeft aan
het einde de meeste munten verdiend?
Ontwerpopdracht

In het laatste dagen van het eerste blok van de
cursus worden ontwerpgroepen gecreëerd die
samen aan een opdracht werken. De opdracht is
gebaseerd op echte problemen en op de doelen
die de deelnemers zelf hebben gesteld. Aan het
eind presenteren de deelnemers de resultaten
aan elkaar.

landelijke activisten, organisatoren en
ontwerpers - stedenbouwkundigen en
gemeenten die een positieve verandering voor
hun burgers willen bewerkstelligen. Universitaire faculteiten die hun studenten
lessen op een holistische manier willen
aanbieden - Professionals in architectuur,
engineering en bouw - Lokale bedrijven en
multinationale bedrijven die geïnteresseerd zijn
in sociale, duurzame en ethische zaken.
Dagritme
● Ontbijt 08.00-08.30
● Check in/praktische zaken 08.45-09.00
● Thee pauze/werkverdeling 09.0009.30
● Meewerkkring Algoed of cursus 09.3011.00
● Pauze 11.00-11.30
● Meewerkkring Algoed of cursus 11.3013.00
● Lunch 13.00-13.30
● Cursus 15.00-17.30

Meditatie, mindfulness en visualisatie

● Diner 18.00-18.30

Elke dag wordt er aandacht besteed aan
ontspanning door ander andere hands-on werk,
meditatie, mindfulness en visualisatie.

● Mindfulness/ontspanning/delen 19.0019.30
● Reflectie/CLAN time 19.30-20.00
● Design tijd/cursus20.00-21.00
● Reflectie/checkout 21.00-21.15

Deelnemers die in het verleden mee hebben
gedaan aan de EDE
Studenten met interesse in duurzaam ontwerp Docenten die lessen over duurzaamheid willen
geven - Mensen die geïnteresseerd zijn in het
ontwikkelen van duurzame groepsprojecten Bewoners of bouwers van duurzame
gemeenschappen en ecodorpen. - Stedelijke en
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Economie

Een thema per dag
Iedere dag wordt 1 tot 2 thema’s uit een
dimensie behandelt van het
duurzaamheidskompas. GEN kent zes thema’s
per dimensie en GAIA Education vijf. We
gebruiken een mix van beide indelingen.
Dimensie
Sociaal

•

•
•
•

•

•

Cutureel

•
•

•
•

Thema’s
•

•
•
•

•

•
•

eenheid en kracht door diversiteit is
belangrijk voor een groep e/of een
gemeenschap
Omarm diversiteit en bouwen aan
een gezonde harmonieuze
gemeenschap
Cultiveer inclusieve, responsieve en
transparante besluitvorming
Participatief leiderschap en bestuur
versterken
Zorgen voor gelijke toegang tot
holistisch onderwijs en
gezondheidszorg
Oefen vaardigheden op het gebied
van conflictfacilitatie, communicatie
en vredesopbouw
Ontwikkel eerlijke, effectieve en
verantwoordelijke instellingen
Maak verbinding met een hoger
doel in het leven
Zorg voor opmerkzaamheid en
persoonlijke groei
Respecteer culturele tradities die de
menselijke waardigheid
ondersteunen
Neem actief deel aan het
beschermen van gemeenschappen
en de natuur
Vier het leven en diversiteit door
middel van kunst
Maak opnieuw verbinding met de
natuur en omarm een levensstijl
met weinig impact

•

•

Ecologie

•
•
•
•
•
•

Holistisch
ontwerpen

•
•
•
•
•

Reconstrueer de concepten van
rijkdom, werk en vooruitgang
Werk voor een rechtvaardig bezit
van grond en hulpbronnen
Cultiveren van sociaal
ondernemerschap om duurzame
oplossingen te creëren
Lokale economieën versterken
Investeer in eerlijke handel en
ethische ruilsystemen
Genereer welzijn voor iedereen door
economische rechtvaardigheid
Reinig water en zorg voor schoon
drinkwater
Transitie naar 100% hernieuwbare
energie
Verbouw voedsel en bodem via
biologische landbouw
Innoveren en verspreiden van
groene bouwtechnologieën
Werk met afval als een waardevolle
hulpbron
Vergroot de biodiversiteit en
regenereer harmonieuze gezonde
ecosystemen
Vind sterke en zwakke punten en
hefboompunten in alle gebieden
Betrek alle belanghebbenden bij
ontwerpen voor de toekomst
Identificeer de juiste schaal voor
elke oplossing
Eer traditionele wijsheid en
verwelkom positieve innovatie
Leer van de natuur en beoefen het
hele systeemdenken

•

Bouw netwerken voor wederzijdse
ondersteuning

•

Maak een powerdeck van je ontwerp
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Leerresultaten & programma
Sociaal ontwerp
In de module Sociale Dimensie leren deelnemers:
• een gemeenschappelijke visie ontwikkelen voor
een collectief project, met inbegrip van het
overstijgen van individuele perspectieven;
• beslissingen te nemen die iedereen kan
accepteren en ondersteunen;
• om hun communicatieve vaardigheden te
verbeteren en op een meer medelevende manier
te communiceren;
• omgaan met conflicten en diversiteit als een
uitnodiging te zien voor groei.

Economisch ontwerp
In de module Economische Dimensie verkennen
deelnemers:
• Het dominante patroon en mogelijke
hefboompunten voor verandering binnen de
geglobaliseerde economie van vandaag;
• Manieren om het economische leven in
overeenstemming te brengen met ecologische
waarden;
• Eerlijk levensonderhoud en sociale onderneming;
• Hoe geld werkt; gemeenschapsbanken en lokale
valuta;
• Relevante juridische en financiële kwesties voor
Ecologische projecten.

Ecologisch ontwerp
In de module Ecologische Dimensie verkennen
deelnemers:
• Whole Systems Approach to Ecological Design;
• Voordelen van Bioregionalisme;
• Sleutelprincipes bij de toepassing van geschikte
technologieën voor schone energie, drinkwater,
groene gebouwen en gezonde bodems.
• 'Hands on' activiteiten met natuurlijke
materialen, rondleidingen door lokale tuinen en
ecologische gebouwen, het berekenen van
ecologische voetafdruk en mogelijkheden voor
artistieke expressie.

Wereldbeeld
In de module Wereldbeeld Dimensie leren
deelnemers:
• Over duurzaamheid communiceren aan de hand
van verschillende wereldbeelden;
• Om een diepe verbinding met de natuur tot
stand te brengen;
• Spirituele oefening ontwikkelen die het
vermogen om innerlijk en uiterlijk werk te
balanceren vergemakkelijkt;
• Om ceremonies te ontwerpen voor de
belangrijkste momenten in hun projecten;
• Om symboliek, cultuur en/of rituelen toe te
passen in hun project.
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Trainers
Trainers van de EDE 2020
Ishi Crosby

Ishi Crosby werkt vanuit een geïntegreerde ecologische en sociale benadering van
de genezing van de aarde. Als ontwerper en docent van Permacultuur heeft hij
bijna twintig jaar ervaring in het ontwerpen en bouwen van duurzame
voedseltuinen. Hij heeft het concept van "geïntegreerde landschappen"
ontwikkeld: landschappen die zo zijn ontworpen dat alles wat een persoon nodig
heeft, zoals een plek om te wonen, voedsel, water, energie, etc., ter plekke wordt
geproduceerd. Ishi is dagelijks betrokken bij Permacultuur en heeft voedseltuinen
aangelegd voor verschillende projecten en klanten in de EU. Hij werkt momenteel in Nederland met
klanten en lokale groepen zoals de Transition Town-beweging, Eco-dorpsprojecten en een
stadslandbouwproject in Den Haag. Bij Centrum Wilgenhoeve is hij bezig met de bouw van een
Earthhouse (een energie- en CO2-neutraal huis zonder energie) en de bouw en verdere ontwikkeling van
de Permacultuurtuin. Hij geeft ook training over het praktische gebruik van archetypen en mythologie
voor het dagelijks leven. Hij heeft jarenlange ervaring met de "Open Space" -methode. Open Space is een
zeer efficiënte manier om problemen in groepen op te lossen en beslissingen te nemen. Open Space is
volledig in overeenstemming met de drie ethische principes van Permacultuur: zorg voor de aarde, zorg
voor mensen en eerlijk delen
Ingmar Tensen
Ingmar houdt ervan dingen vanuit een andere invalshoek te bekijken. Ze vindt het
een uitdaging om mensen op allerlei soorten materialen af te beelden, zoals op
oud karton. In de studio waar ze elke week te vinden is, probeert ze afval nieuw
leven in te blazen. Ze verandert bijvoorbeeld oude jeans in nieuwe leuke dingen,
zoals een etui. Daarnaast is ze afgestudeerd als restaurateur en houdt ze ervan
kunstwerken en oude schepen te restaureren. Ze heeft de vakschool voor design
(Cibap) gevolgd. Ingmar ontwikkelt momenteel een curriculum voor scholen
gericht op het overwinnen van belemmeringen voor het uiten van creativiteit.
Henry Mentink

Naast zijn baan bij MyWheels (directeur/oprichter) werd eind 2014 het opzetten van
Het Veerhuis te Varik een nieuwe uitdaging voor Henry Mentink. Daarin geeft hij
samen met anderen inhoud aan de nieuwe economie. Zijn missie is om bewustzijn en
liefde een praktische plek te geven. Daartoe startte hij in het Veerhuis het eerste
Village Trade Center en tevens is dit het huis van de Club van Boedapest NL, het
EcodorpenNetwerk van Nederland en is het verbonden met Damanhur in ItalIë. “Dus
praktisch gaan we in het dorp Varik aan de slag en zijn we tevens verbonden met de
Wereld.” Hij onwikkelde het eerste 3D bedrijfsplan ter wereld (de UNO-box met Bronplan) en een nieuwe
organisatievorm die niet juridisch is (dus makkelijker vorm te geven) en toch aan de wettelijk eisen
voldoet. Het heet de DeelGenootschap.
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Monica Petter

Monica is gecertificeerd GEESE trainer bij GAIA Education. Ze is actief binnen het
bestuur van stichting GAIA Nederland. Ze schrijft artikelen voor het magazine,
ontwikkelt lesmateriaal voor GAIA Nederland, zet zich in voor promotionele
activiteiten en ondersteunt diverse werkgroepen binnen de stichting in de
organisatie en uitvoering van de projecten. Monica is mede oprichter van het
initiatief Akasha; een groep die een duurzaam woon,- werk,- en leefgemeenschap
aan het opstarten zijn. Ze is tien jaar docente geweest op (agrarische) scholen, onder
andere als docente plantenteelt en biologie. Ze is redacteur geweest bij diverse
vakbladen zoals de Terugkoppeling en vakblad voor Bloemisterij. Daarnaast heeft ze zes jaar lang een
praktijk gehad voor integratieve kindertherapie en het coachen met behulp van paarden. Momenteel doet
ze onderzoek naar holistisch onderwijs, verzorgt ze trainingen en workshops rond groepsontwikkelingen
in ecodorpen en schoolontwikkelingen bij het integreren van een holistische integrale visie. Ze schrijft
mee aan een curriculum voor kinderen en jong volwassenen, gebaseerd op duurzaam onderzoekend en
ontwerpend leren binnen het regulier onderwijs.
Hugo Schonbeck

Hugo Schonbeck is een geïnspireerde ondernemer en een ervaren consultant binnen
diverse projecten, onderzoek en adviesbureaus. Hij brengt een praktische en
hartelijke benadering van duurzaamheid en een uitgebreid internationaal netwerk
in; hij vindt het een leuke uitdaging om de meest geschikte mensen van
verschillende organisaties bij elkaar te brengen voor een bepaalde taak. Hij is expert
in duurzaamheid en gedragsverandering; het ontwerpen van programma's en het
faciliteren van teams in communities, lokale autoriteiten en bedrijven voor Global
Action Plan, Nuon Energy en recentelijk British Gas. Mede-oprichter van de Nederlandse denktank over
klimaatverandering met overheidsfunctionarissen, ngo's en vertegenwoordigers uit de industrie waarin er
baanbrekend is gewerkt aan koolstofcompensaties. Momenteel partner in een Nederlands start-upbedrijf
(GPX) dat smart grid-oplossingen ontwikkelt voor de duurzame-energiesector.
Bas Visser, jurist en druïde

‘ Vraag me niet wie ik ben. Zo ik al iets ben...dan ben ik leegte...leegte waar doorheen
dat ademt wat door alles heen ademt.’
Bas is mede initiatiefnemer van ecologisch woon-werk-initiatief De Zwerm in
Winterswijk en mede-eigenaar van Levensland, een 3,5 ha groot food forest
aangelegd volgens permacultuur en Anastsia principes. Hij woont in een boerderij (startende woonwerkgroep) in Winterswijk.
Bas is jurist en zet onder andere zijn kennis in om startende ecologische woon-werk initiatieven en
ecodorpen te begeleiden. Daarnaast heeft hij zich verdiept in allerlei culturen en sjamanisme. De leraren
die hij benoemt zijn m.n. Dave Hegglun (Maori), Ayako Goh (Japan), Ahamkara (Altai),Erik Berglund (VS),
Daniël Crane (Tsuu Tína, Canada), Wai Turoa (Maori), Moon Deer (Objibwaj, VS), Elliot Rivera (Cuba),
Suvalaq (Inuit, Alaska), Philip Carr-Gomm (druïde, Engeland), Inti Cesar (Peru), Kiesha/Little grandmother
(VS), Tulku Lobsang Rinopoche (India), Ayangat (Mongolië), Anastasia (Siberië) en allen die dichtbij de
natuur, dichtbij de Bron leven.
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Henk Petter

Henk is werkzaam als docent duurzame techniek voor het Ecolyceum in
Deventer en op de Zeven Linden in Dedemsvaart. Hij is tevens regio
coördinator duurzaamheid voor het voortgezet onderwijs en werkt samen
met Cleantech regio, duurzame bedrijven in de regio Apeldoorn/Zutphen en
Deventer en een aantal docenten van het voortgezet onderwijs uit deze regio
aan duurzame challenges. Cleantech regio heeft de eerste prijs gewonnen als
initiatief die zich inzet om het bedrijfsleven en scholen met elkaar te verbinden. Henk is jurylid bij het
jaarlijkse scholenevenement, waar de scholen met de beste challenges een prijs kunnen winnen. Henk is
initiatiefnemer van het startend wooninitiatief Akasha en voorzitter van GAIA Nederland. Hij ontwikkelt
magazines, filmpjes en opdrachten die passen bij het 4D framewerk van GAIA Education en tevens
geschikt zijn om in te zetten bij de challenges.
Sofie Baeke

Sofie is een gevoelig, creatief en avontuurlijk autodidact. Ze woont nu in Gent,
België, waar ze ook is geboren. Ze studeerde af in filosofie en deed tevens de
lerarenopleiding. Ze heeft voornamelijk organisatorische en educatieve banen
gehad, zowel in België, als ook in Spanje en Italië. Als reisagent, tourmanager voor
kunstenaars en docent filosofie-ethiek-culturele wetenschappen was ze altijd op
zoek naar manieren om de sociale interactie, de participatie en de samenwerking
tussen de deelnemers te optimaliseren. Tijdens een alternatief schoolproject in
2004 in Brazilië (Edu On Tour), ontdekte ze inclusieve manieren van samenwerken en ontdekte ze de
kunst van het faciliteren. Ze begon al snel workshops, lessen en evenementen te faciliteren (in plaats van
les te geven) en blijft dat doen. Tegenwoordig is ze gepassioneerd door ervaringsgericht leren, beeldende
kunst, spirituele ecologie en Dragon Dreaming. In haar vrije tijd houdt ze van schilderen en illustreren,
dansen en zingen. Sofie is onlangs een gecertificeerde Gaia-docent geworden. Haar huidige droom is om
faciliterende vaardigheden en de natuur te verbinden aan opvoeders en jongeren.
Annelies van Rijn

Annelies voelt zich alleen thuis in de multipotentiality box, omdat het een van de
weinige boxes is die geen echte box is. Ze werkte als gymnastiekleraar, entertainer,
actrice, theaterrecensent, leraar, presentator en coach. Meer dan tien jaar lang was ze
teamleider van diverse entertainmentteams in meer dan 15 recreatieparken in heel
Nederland. Meestal was ze op plaatsen waar een verbluffende teamprestatie moest
worden gedaan in een zeer korte tijd of waar onderpresterende teams snel weer
moesten schitteren. Het doel: het team, de gasten en de manager gelukkig maken en
een geweldige en geweldige tijd bezorgen met voornamelijk gewone dingen. Ze studeerde pedagogiek
aan de Universiteit van Amsterdam en werd lerares in het basisonderwijs met een passie voor een meer
holistisch onderwijssysteem. Ze houdt zich bezig met muziekeducatie, psychomotorisch / op beweging
gebaseerd leren, coöperatief leren en veel theorieën die hersenvriendelijke en natuurlijke leeromgevingen
stimuleren. Ze gelooft dat opwindende ervaringen en een warme ambiance nodig zijn om verwondering,
expressie-vaardigheden en lichaamsbewustzijn te ontwikkelen. Hands-on, minds-on, harten-on
activiteiten laten ons leren, groeien en liefhebben. Nu probeert ze hier alle verschillende ervaringen en
persoonlijke liefde voor de natuur, dansen, zingen, theater, spelen, spirituele groei, unboxing-denken en
systeemwerk te combineren in haar eigen bedrijf: De Verwonderkring; om kinderen, volwassenen en
teams te helpen hun eigen krachtige uniekheid te laten zien.
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Angelien Hoppen

“Mijn levenshouding is optimistisch en praktisch. Organiseren en lesgeven zijn een
rode draad in mijn leven. Ik geniet ervan en heb er talent voor. Ik ben veelzijdig en
heb een analytisch vermogen om complexe situaties bij te houden. Ik communiceer
gemakkelijk, luister goed en zoek altijd naar harmonie. Ik geniet echt van
samenwerken en ik heb er graag mijn eigen verantwoordelijkheid voor. Eindelijk,
niet onbelangrijk: ik breng levenservaring en humor. Mijn interesse ligt op het
gebied van duurzaamheid, vergroening en burgerparticipatie.”
Angelien is opgeleid en een ervaren leraar (biologie, tekenen en mindfulness) en trainer. Naast haar
formele werkervaring als leraar op verschillende middelbare scholen, neemt ze vaak de rol van informatieofficier op in andere situaties. Ze gaf ook les als vrijwilliger op Bali. Ze is sterk op organisatorisch en
creatief niveau. Ze heeft uitgebreide ervaring in het organiseren van grote projecten waarbij de
betrokkenheid van verschillende groepen voorop staat. Sinds 2015 is ze intensief betrokken als een van de
coördinatoren bij de organisatie van Landgoed AlGoed. Deze live-werkgemeenschap runt samen een
OutdoorCommunityCenter waar ze een groep van ongeveer 50 vrijwilligers vormen die het landgoed
onderhouden en tal van activiteiten ondernemen. Welzijn en persoonlijke ontwikkeling staan voorop.
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Beschrijving accommodaties
Landgoed AlGoed
Landgoed Algoed is een buiten gemeenschapsbuurthuis. Het landgoed is
gelegen in het prachtige Nederlandse landelijk gebied Twekkelo, nabij de
steden Hengelo en Enschede. Mensen wonen en werken samen op
Landgoed AlGoed. Het wordt beheerd door vier mensen die ook op het
landgoed wonen. Daarnaast werken vijftig vrijwilligers in de tuin, in de
keuken en met verschillende activiteiten. Landgoed AlGoed heeft een eigen
bos, permacultuur moestuin, weiden en beboste banken omlijst met
beekjes. Het vormt een welkome ontmoetingsplek midden in de natuur.
Deze omgeving biedt ruimte voor persoonlijke groei en bewustzijn, ruimte
om je oorspronkelijke zelf opnieuw te ontdekken en ook ruimte om gewoon
te zijn. De stichting organiseert, ondersteunt en initieert activiteiten die
mensen uitnodigen om (opnieuw) contact te maken met de natuur en met
wie ze werkelijk zijn. Ze hebben het motto; 'inspireren, verbinden en
groeien'. De manier om dit te doen is door samen te werken, ideeën te
ontwikkelen en van elkaar te leren. De Foundation vindt het belangrijk dat
mensen zich thuis voelen en dat vrijwilligers zich kunnen ontwikkelen en
groeien in waar ze goed in zijn en wat ze willen in het leven.
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Certificering
Eisen voor certificering
Om in aanmerking te komen voor het certificaat van deze opleiding moet je aan de volgende criteria
voldoen:
•
•
•

Minimaal 1 workshop van drie uur gevolgd hebben in relatie tot ALLE 20 thema’s uit het 4D framewerk. Dus 20
workshops van minimaal drie uur aansluitend op de 20 thema’s uit de duurzaamheidskompas.
Minimaal 125 uur aan workshops gevolgd hebben binnen de EDE-cursus, en daarnaast minimaal 15 uur gewerkt
hebben aan een eigen holistisch design binnen de EDE-cursus.
Minimaal 90% van de EDE-cursus gevolgd hebben. (Je kunt dus wel een aantal workshops missen….).

Zoals je dus kunt lezen, is het niet een verplichting om aan alle onderdelen mee te doen. Je kunt daarin je
eigen plan trekken. Mocht je de EDE-cursus over een langere periode willen gaan halen, dan is het
mogelijk om een deelcertificaat te krijgen na ieder blok.

Aanmelden
Aanmelden kan op drie manieren:
1.
2.
3.

Telefonisch aanmelden bij GAIA Nederland. Mobiel: Henk 06 125 31816. Gaia Nederland mobiel kantoor: 06 14398015.
Aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website van GAIA Nederland: www.gaia-nederland.nl of www.dutchede.nl.
Een mail sturen naar: info@gaia-nederland.nl.

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je uiteraard ook altijd bellen.
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Vergoeding EDE cursus

•

In een eigen tent
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Je kunt kiezen om 1 blok te volgen, meerdere blokken (bijvoorbeeld blok 1, blok 3 en blok 4) of de hele
training. De bovenstaande cursusprijs is inclusief koffie/thee en materialen, exclusief overnachten,
vervoerskosten en maaltijden. U kunt een cursusboeking op elk moment annuleren. Nadat de
annuleringsperiode van 14 dagen is verstreken, is het standaard annuleringsbeleid van de EDE-cursus van
toepassing. Op de website www.gaia-nederland.nl kun je het annuleringbeleid lezen.
Overnachten en maaltijden
Je kunt ervoor kiezen om maaltijden en een plek om te overnachten bij de cursus erbij te reserveren. Je kunt dit opgeven op de
website: https://gaia-nederland.nl/dutch-ede/accommodation-meals/

.

WE HOPEN JE GRAAG TE ZIEN TIJDENS DE EDE CURSUS!
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EDE cursus 2020
Stichting GAIA Nederland
www.dutch-ede.nl
Foundation GAIA Netherlands
Postadres:
Beukenlaan 63,
1231BW, Loosdrecht
Bezoekadres:
Noorderhavenstraat 49,
7202DD Zutphen
Phone: 0031 612531816
KvK (Kamer van Koophandel nummer): 69009074
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