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NIEUWS VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE BOERDERIJ IN
OPRICHTING
Beste belangstellende,
Vorig jaar november was jij een
van de mensen die op
Vrij Waterland de documentaire
zag over Farmer John.
Die opmerkelijke boer die na
zoveel omzwervingen z’n bedrijf
weer toekomst gaf door biologisch
te gaan telen èn door te gaan samenwerken met zijn consumenten.
Je hoorde toen dat er plannen zijn om iets dergelijks ook op te zetten aan de
rand van Haarlem:
Op een boerderij, samen met anderen, onder leiding van de boer(in) groenten
telen en oogsten voor eigen gebruik en hopelijk ook voor omliggende
verkooppunten. Biologisch en Biologisch Dynamisch. Want steeds meer
mensen willen ècht gezonde voeding en een band met een boer die daarvoor
zorgt en een band met de aarde die het draagt.
Inmiddels zijn we op onderzoek uitgegaan om een boerderij te vinden waar
een mogelijkheid voor een tuinderij geschapen zou kunnen worden. Op een
paar plekken aan de rand van Haarlem hebben we een eerste contact gelegd.
Verder zijn we bezig meer bekendheid te geven aan de plannen, om zo de
groep geïnteresseerden uit te breiden (tot minstens 150), want dan kunnen we
steun gaan vragen bij instanties en stichtingen.
De werktitel van dit project luidt:
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Wat we op dit moment heel erg hard nodig hebben, afgezien natuurlijk van een
stuk grond om aan het telen te gaan en afgezien van een boer/boerin en van
het startkapitaal is dit:
A.
méér mensen zoals jij, die voelen voor een collectieve
B.D.boerderij/tuinderij en het plan willen steunen.
B.
op korte termijn zoeken we jonge enthousiaste mensen
(bijvoorbeeld deskundig op het gebied van P.R. of financiën of
coördinatie) die met de voorbereidingen willen gaan meedoen.
Hoe kan je helpen?
Praat met anderen over onze plannen. Vertel dat de film nog een keer wordt
gedraaid op Vrij Waterland. Een aankondiging hiervan ontvang je binnenkort
via de e-mail. Stuur die aankondiging door aan alle mogelijke
belangstellenden. Kom zelf ook nog een keer naar de fim kijken (je ziet weer
leuke nieuwe details!).
Wil je meedenken of meedoen? Laat het ons weten!

Wil je niet verder op de hoogte worden gehouden middels de nieuwsbrieven van het
Farmer John project, stuur dan een e-mailtje naar marlies.pier@planet.nl .

