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Het jaar 2016 loopt op z’n eind. Een jaar waarin overal van alles in beweging
was. Veel grote gebeurtenissen komen via de media bij ons binnen: oorlogen en
vluchtelingen, hongersnood, een omstreden nieuwe president in Amerika,
toenemend populisme, een historisch klimaatakkoord, demonstraties tegen TTIP
en ga zo maar door.
Daarnaast, minder prominent maar toch onstuitbaar, worden mensen zich steeds
meer bewust van hun eigen mogelijkheden om op kleine schaal in hun eigen
omgeving keuzes te maken die bijdragen aan een duurzamere wereld. Met vallen
en opstaan ontwaakt de “civil society” en neemt zij toe aan kracht en creativiteit.
De Nieuwe Akker ís zo’n poging om op menselijke maat een actieve bijdrage te
leveren aan duurzame veranderingen. Het afgelopen jaar zijn wij ons veel meer
bewust geworden van het feit dat onze missie omvattender en veelzijdiger is dan
‘mensen in verbinding brengen met hun dagelijkse voeding’.
Deze bewustwording van eigen kracht en impact vindt zijn oorsprong in 2015, het
jaar van de bodem. De bodem is niet zomaar de grond onder onze voeten of de
bouwvoor waarin onze groenten staan: de mate van gezondheid waarin deze
bodem zich bevindt, blijkt een grote rol te spelen in het wereldvoedselvraagstuk,
behoud van landschap en de klimaatverandering.


Kortom: onze lokale pogingen om op kleinschalige wijze, dicht bij de burger, met
actieve betrokkenheid van die burger duurzame landbouw te realiseren op een
stabiele economische basis, staan in een mondiale context van maatschappelijke
kanteling en vernieuwing waarvan actief burgerschap de basis is. Met andere
woorden: Klein is het nieuwe groot.
Ook werd in afgelopen jaren duidelijk dat de drie tuinderijen ieder een eigen
community hebben opgebouwd. In deze gemeenschappen zit de kracht en de
behoefte om de tuinderijen zelf te organiseren. De tuinders op deze locaties
hebben daarin een initiërende en verbindende rol. De faciliterende hulp van de
stichting is hier nauwelijks nog nodig.
Geïnspireerd door de brainstormbijeenkomst van november 2015 hebben we ons
beraden op een nieuwe koers met nieuwe werkvormen.
We zijn op zoek gegaan hoe twee cruciale functies: borging voor de lange termijn
en initiëren van participerend burgerschap, vruchtbaar kunnen samenwerken.
De uitdaging hierbij is, dat we ten eerste de uitgangspunten van een DNA
tuinderij borgen (C.S.A. en streven naar B.Dlandbouw). Ten tweede moet de
participerende, activistische rol van de burger geïnstitutionaliseerd worden.
Actieve burgers kunnen zich dan inzetten voor de idealen van De Nieuwe Akker in
de brede zin, zich bewust van de grotere opdracht en context zoals hierboven
ingeleid. Het geheel van tuinderijen, stichting en burgers zullen een nieuw
eigentijds samenwerkingsmodel kunnen worden, waarbij het maatschappelijk
ondernemen enerzijds en de motivatie van bewuste mensen anderzijds, zich
vinden in gezamenlijke afspraken.
We werken nu aan hoe we dat gaan vormgeven; we praten hierover met elkaar
en met andere initiatieven in het land om te horen hoe zij tot een goed model zijn
gekomen.
De Nieuwe Akker wenst u een goede kersttijd en een vruchtbaar nieuw jaar.
Het bestuur van De Nieuwe Akker
Wouter Joop, Marco Kooistra, Marlies Pierrot.

Dank aan onze donateurs
Ook dit jaar mochten wij weer donaties ontvangen waarmee de lopende kosten
worden gedekt. Met name wat kleine advertentiekosten en het abonnement voor
de website en de webmaster waren noodzakelijke uitgaven. In 2016 bedroegen
de onkosten in totaal rond de 1400 euro.
Heel veel dank aan onze vrienden die hiermee de bekendheid en continuïteit van
De Nieuwe Akker waarborgen!
Wilt u ook vriend worden, stort dan uw bijdrage op NL75 TRIO 0390 3865 37
t.n.v. stg De Nieuwe Akker.
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