
Lieve mensen,

Hoe is het? Wat een bizarre tijden! Wat bijzonder... Hoe stil zijn we 
ooit als wereld geweest? En hoe zichtbaar is dan de kracht van de 
natuur. Het groen wat in de winter op brute wijze weggekapt leek, is 
nu als zacht fris, maar inmiddels droog knapperig blaadje weer ver-
schenen!
Dankbaar dat we dit meemaken en inspirerend.
Inspirerend omdat we zo diep voelen en beseffen dat we als mens 
onderdeel zijn van een groter geheel. En niet alles alleen bepalen kunnen. 
Sinds COVID–19 is er zoveel anders. Enerzijds beperkend, bizar, 
verdrietig, oneerlijk, anderzijds is er ruimte ontstaan. Wat is er nu 
eigenlijk gaande? En wat is essentie?

Voor ons hier op Wientjesvoort heeft het een verdieping, een 
bewuster worden van, mogelijk gemaakt. Een voelen dat verbinding, 
ook met elkaar, met waarden die er toedoen, essentieel is.
Het heeft mij persoonlijk opnieuw doen beseffen dat we verant-
woordelijk zijn voor ons denken, voor ons handelen en gedrag daaruit 
voortvloeiend. Even hebben we een andere wereld mogen zien.
Verder denkend zag ik mezelf hier op Wientjesvoort gepositioneerd; 
hier op dit stukje Aarde. Opnieuw voelde ik mijn verlangen, mijn 
inspiratie en verantwoordelijkheid als mens een keuze te hebben. 
Ik kan iets doen. Hier in het nu. Zal het verschil uitmaken? Weet ‘t niet. 
In ieder geval kan ik me lokaal inzetten.
En zo uit het niets was daar de ingeving één van mijn hoogleraren 
van de Universiteit voor Humanistiek te bellen en hem over 
Wientjesvoort als project te vertellen.

Dit wil ik graag met jullie delen.
Het project is het streven om van Wientjesvoort een stukje 
‘Vrije Aarde’ te maken. Dit om bij te dragen aan het herstel van 
Balans op Moeder Aarde met al het leven in, door, met, op haar.
Een plan dat we nu Het WientjesVoortbestaan noemen.

Wat is dat? 
In eerste instantie juridisch uit de economie halen, zonder eigendom, 
teruggeven aan zichzelf. We zien het als een pioniersplek, een 
oefenplek waar je als mens de vraag; “Wat is je plek als mens, als 
onderdeel van alles wat leeft?” centraal stelt en is. Dit is ook een vraag 
naar de Beleving van “Vrije Aarde”. Op de vernieuwde website kun je 
persoonlijke ervaringen lezen en ook plaatsen. 
Zie www.natuurcamping-wientjesvoort.nl/beleving-vrije-aarde
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Wie zijn WE? 
Er is een begin van een werkgroep ontstaan, die altijd openstaat voor 
mensen die zich hier actief voor willen inzetten. Neem gerust contact 
op met ons, bel of stuur een mail naar wientjesvoortzuid@hotmail.com

Hoe doen we dit?
•   Vooral door voorwaarden te scheppen, dat het Leven zijn kan. 
Zoals bijvoorbeeld dat kinderen vrij en veilig kunnen spelen.
•   Doordat er zich nu een organisatiestructuur ontwikkelt waar 
de vele dragende cirkels een plek hebben en er ook een nieuwe 
Steungroep is ontstaan. Deze zal bestaan uit een aantal mensen die 
ook maatschappelijk een stem en invloed hebben om mee te helpen 
dit project op veel lagen te verduurzamen.

Wanneer? 
Nu dus. Nu na nu. En weer opnieuw. Al vier jaar zijn we hier; vier 
volledige cycli van 4 seizoenen. Dus hoeveel zweethutten? Hoeveel 
paardentochtjes? Hoeveel gasten? Hoeveel rododendrons in bloei?

En vooral; 
Het is al zover gekomen! Organisch gegroeid. Geheel ecologisch. 
We zijn begonnen vanuit de Big Heart familie... en nog steeds is dat 
onze basis. In vertrouwen en met ups en downs hebben we vele 
werkuren gemaakt en vele opbouwende ontmoetingen gehad.
En dus verder.

Er is een ontwikkeling als het ware vanuit een ‘extra’ weg, via de 
Universiteit die Mens en Zingeving centraal stelt. Juist dat: het 
zingevende leven op aarde waar we zo bewust naar aan het zoeken 
zijn, is hier gaande, in beleving, in spel, in ervaring.
We hebben inmiddels bezoek gehad van mijn hoogleraar, prof. 
Manschot. Hij raakte zeer enthousiast en gemotiveerd van de plek, 
van de mensen en het horen van de plannen. Een andere belangrijke 
ondersteuning valt te verwachten van Prinses Irene die een goed 
contact heeft met hem en serieuze interesse heeft getoond in 
Wientjesvoort. Een bijzondere en vruchtbare dag mag ik wel zeggen, 
die hoopvol stemt! We gaan verder in vertrouwen.

Wat kan jij doen? 
Superveel! En simpel... namelijk je betrokkenheid tonen. Ga naar: 
www.natuurcamping-wientjesvoort.nl/spel- der- betrokkenheid 
en bezie Wientjesvoort als een avontuur.. waar jij aan mee kan doen. 
Je kan hiermee het verschil maken om deze plek te verduurzamen, 
als een wereld van Mogelijkheden. Door je naam als Speler toe 
te voegen aan het netwerk, bouw je mee. Het netwerk mag zo 
groot worden dat erkenning van Vrije Aarde logisch is en een 
substantiële plek in de wet mag hebben. 

Tot zover.

https://www.natuurcamping-wientjesvoort.nl/spel-der-betrokkenheid


Een nieuwsbrief als deze houdt jullie graag op de hoogte! 
Vier maal per jaar willen we die uitbrengen met actuele ontwikkelingen. 
Je kan je middels de website aanmelden: 
www.natuurcamping-wientjesvoort.nl/nieuwsbrief
Ook zal deze op de website geplaatst worden.

Natuurlijk blijft er altijd van alles te doen en is dat een leuke manier 
om de plek beter te leren kennen. Op het INFO bord aan het 
sanitairgebouw staan actuele klusjes en klussen.

•   Zoals het bijenproject; twee imkers zijn voornemens hier kasten te 
plaatsen zodra de koningin geboren is en het volk zich splitst. 
Wilde bloemen zaaien kan daarom niet genoeg; graag zaad 
verzamelen en uitstrooien.
•   Zoals het waterproject; hoe gaan we water meer 
hergebruiken; plaatsen van dakgoten, watertonnen, 
elkaar bevragen en leren.
•   Groenklusjes als takken sjouwen, zagen, stapelen.
•   …

10 ju l i t/m 7 aug  L ie fde vo l Mediat iek amp 
    o. l .v. Emie l Smulders

11 & 12 ju l i    Zomerceremonie vanui t   
    St icht ing Big He art, me t in 
    avond z ingen van l ie deren   

24 t/m 26 ju l i   Dansen rondom Dag buiten de tijd

9 t/m 15 aug    C i rcusk amp voor k inderen van 
    8-18 jaar. w w w.c ircusk amp.org

WWW.NATUURCAMPING-WIENTJESVOORT.NL

Natuurcamping Wientjesvoort Zuid

a g e n da

We wensen jullie allen een geweldige zomer! 

Graag tot gauw,

Voor al onze verwanten,

Wieteke

Iedereen kan weer 

komen kamperen! 

Sanitair is open 

volgens RIVM 

protocol.

https://www.facebook.com/Natuurcamping-Wientjesvoort-Zuid-387020918472139/

