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1. Introductie
De GreenTribe is een community van mensen die een doorsnee leven hebben op een 
duurzame manier. We geven om onze omgeving en verbinden ons met de natuur. We 
consuminderen, co-creëren en kweken zoveel mogelijk onze eigen (groene) producten. 
Onze vereniging is opgericht in 2013. We voelden al langer grote verbondenheid met het 
concept “ecodorp” (Hieronder meer daarover) en besloten toen dit te verwezenlijken. 
Momenteel bestaat ecodorp GreenTribe uit 11 huishoudens. 
We wonen in zogenaamde “tiny houses”, welke kunnen verschillen in vorm en grootte. 
Momenteel maken wij deel uit van een wereldwijde beweging van pioniers die oplossingen
proberen aan te dragen voor de sociale-, milieu- en economische problemen die onze 
planeet op dit moment kent. 

2. Onze Missie is om een experimenteel (stedelijk) ecodorp neer te zetten in of nabij 
Amsterdam. We richten ons op het op experimentele wijze leren om te voldoen aan de 
eerste menselijke levensbehoeften zoals onderdak, voedsel, energie, samenwerking en 
sociale verbinding. Om op deze manier de mogelijkheden die voor handen zijn zo goed 
mogelijk te benutten, waarbij de relatie met moeder aarde en al haar bewoners centraal 
staat.
Momenteel zijn wij als groep op zoek naar een nieuwe tijdelijke , of het liefst vaste plek 
waar we onze droom wederom gestalte kunnen geven. 

3. Wat is een ecodorp?
Een ecodorp is een parituclier initiatief voor een ecologische leefgemeenschap met als 
doel zowel sociaal, economisch als ecologisch duurzaam te zijn. Voor honderdduizenden 
jaren hebben mensen geleefd in communities dichtbij en in verbinding met de natuur en 
diens ondersteunende (sociale) structuren. Een aantal van deze communities of 
“ecodorpen” bestaan nu ook nog maar hebben moeite met overleven in de huidige 
maatschappelijke woon-/leefvormen. Ecodorpen worden nu, door een kleine groep 
mensen wederom gecreëerd, zodat mensen weer op een duurzame manier in 
gemeenschap en verbinding leren leven met moeder aarde.
In Europa zijn de laatste decennia al honderden ecodorpen gebouwd 
(http://gen-europe.org/about-us/ecovillages/index.htm). 
In Nederland is zeker ruimte om meer ecodorpen te bouwen. Bestaande ecodorpen en 
initiatieven zijn georganiseerd in het nederlandse ecodorpen netwerk 
(www.ecodorpennetwerk.nl). 

4. Motivatie
De eerste ideëen ontstonden uit onvrede over de bestaande woon-/leefvormen in de 
samenleving en de wil iets te proberen te veranderen in ons eigen leven, maar ook op 
maatschappelijk vlak. Het leven in een community speelde bij velen van ons mee met de 
keuze om een ecocommunity/dorp te starten. 
De individualisatie die steeds groter wordt, vooral in de steden, hoe los je deze op?
Leven en wonen in een (kleinschalige) community is ons insziens één van de oplossingen.

http://gen-europe.org/about-us/ecovillages/index.htm
http://www.ecodorpennetwerk.nl/




5. De rode draad en de weg die de GreenTribe aflegde
in 2010 begon onze stichtende groep met wonen op een open plek in stadsdeel 
Amsterdam-west waar zij hun originele ideeën over een ecodorp en zelfredzaamheid 
uitbreidden. In 2013 zochten zij een andere geschikte plek voor hun ecodorp project, en 
betrokken zij tijdelijk een terrein op het Zeeburgereiland dat al jaren niet in gebruik was. Zij
richtte vereniging “GreenTribe” op. 
Ons eerste project was het bouwen van onze eigen eco-duurzame huizen van 
gerecyclede materialen en infrastructuur zoals compost toiletten, regenwater systemen, 
eco-riool systemen en zonnepaneel systemen. Om ons doel om meer zelfvoorzienend te 
zijn te realiseren, zijn wij gestart met projecten zoals een aquaponics systeem, moestuinen
en kassen, om zoveel mogelijk onze eigen groente te kweken. Op hetzelfde moment zijn 
we gestart met workshops en muziekconcerten voor buurtbewoners en vrienden van de 
GreenTribe met de reden onze visie te delen. Door samen te leven, bouwen we aan 
vertrouwen en eerlijke, aandachtgevende communicatie.
`Slow Living` is een manier om met elkaar de vaardigheden te leren om te leven in 
harmonie met de aarde, elkaar en onze omgeving.

6. Principes
Wij als GreenTribe denken dat nu de tijd is om ons te houden aan onze
principes; zelfvoorzienendheid, gelijkwaardigheid en respect voor onze omgeving.

Ecodorpen zijn, doordat zij het aanmoedigen van manieren van leven die succesvol zijn tot
in de verre toekomst, een soort van levende modellen voor duurzaamheid, en voorbeelden
van hoe direct actie genomen kan worden.
Ze staan voor een effectieve, toegankelijke manier om te vechten tegen de
achteruitgang van onze sociale, ecologische en spirituele omgeving. Ze laten
ons zien hoe we in de 21e eeuw aan duurzaamheid kunnen werken.
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Een van de zonne-systemen op de GreenTribe



7. Onze vier dimensies
Onze zelfduurzame activiteiten zijn gebaseerd op vier richtingen:

- Sociale dimensie
De GreenTribe is een community waarin bewoners zich ondersteund en verantwoordelijk 
voelen. Zij zorgt voor een diep gevoel van verbinding in de groep. Bewoners zijn in staat 
om te participeren in de besluitvorming die invloed heeft op hun eigen leven en dat van de 
groep op een transparante manier. Voorbeelden zijn: wekelijkse meetings waar bewoners 
op basis van repect en gelijkwaardigheid volgens een consensus model besluitvorming 
maken. Ook worden er bewustzijn en groepsproces workshops gedaan waarin onze 
communicatieve vaardigheden en talenten worden aangesproken.Tevens wordt door een 
van onze bewoners als pedagoog/coach( zzp’er) deze workshop aangeboden aan 
buurtbewoners, vrienden, de GreenTribe en haar clientéle uit Amsterdam.

 
- Culturele dimensie
Onze community moedigt culturele en artistieke verrijking en expressie aan. Door het 
delen van creativiteit, artistieke expressie en culturele activiteiten zijn onze bewoners en 
betrokkenen in staat hun eigen uniekheid te ontdekken en hun bewustzijn te ontwikkelen.
Dit bewustzijn leidt tot wederzijds begrip en begrip van verbinding met alles wat leeft op 
aarde, de plaats van onze community in de maatschappij en de wereld in haar geheel. 
Voorbeelden zijn: bewustzijn cirkels, kleine muziek events, uitwisseling van voedsel, zelf 
gemaakte producten in winkeltje, kleding recycle workshops, yoga en meditatie, 
poezie/storytelling, pianoconcerten, workshops voor kids, etc.

- Ecologische dimensie
De GreenTribe stelt de bewoners in staat om hun persoonlijke connecties met hun 
omgeving te ervaren. Bewoners hebben plezier in dagelijkse interacties met aarde, water, 
wind, planten en dieren. Wij hebben eigen kippen, bijen, moestuinen en kassen. Zij 
verzorgen zoveel mogelijk in de dagelijkse behoeften van de bewoners en haar omgeving.
In de nabije toekomst zijn er genoeg verse eieren, honing en groenten van het land. We 
hebben ecologische systemen ontwikkeld zoals aquaponics, wind-en zonne-energie 
aangelegd, regenwateropvang, compost-systeem, rocket-stove, eco-toilet en een douche 
en wasmachine op regenwater. Dit alles om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en 
zo veel mogelijk zelfvoorzienend te leven. Daarin hebben we op dit moment een 
voorbeeldfunctie in de wijk, het stadsdeel Oost in Amsterdam.

Kortom:
- We gebruiken recycle energie systemen
- Beschermen de biodiversiteit
- Kweken zoveel mogelijk eigen voedsel binnen de community en steunen de bio-
organische voedsel productie in de regio
- Afval management en beheer
- Behouden van gezonde schone aarde, water en lucht kwaliteit
- Recycling materialen

– Economische dimensie
Onze community steunt haar bewoners in het ontwikkelen van hun economische 
activiteiten en dat helpt ons als “GreenTribe” om economisch onafhankelijker te zijn en 
onze productiviteit te vergroten. Bewoners zijn vrij om hun eigen kwaliteiten en beroepen 
in te zetten en uit te dagen. We zijn in ontwikkeling om onze eigen lokale produkten en 
diensten in te zetten in onze lokale economie. 



Sleutel- en wasruimte op regenwater

Villa Bussum – Een van de kippenhokken op de GreenTribe



Zoals; moestuin workshops, een imker die zijn eigen honing
maakt/verkoopt, slakken houderij, kippen en verkoop verse eieren, computer-, gitaar 
reparateur, muziekschool (piano), ayurvedische gezondheidstherapie, yoga, 
zelfduurzaamheids info-avonden en workshops, recycle workshops van fiets tot kleding en
meubel en een boeken ruilkast voor bezoekers. Op het moment zijn wij in ontwikkeling en 
is er nog meer potentie in de groep om onze talenten in te zetten in onze directe 
omgeving. Vandaar ook de talent workshops om al onze potentie dagelijks praktisch toe te
passen. 
Wij vinden dat  de “Greentribe” een voorbeeldrol bekleed voor onze omgeving.

8. Conclusie
Wij zijn van mening dat het hoofdzakelijk de schaalvergroting op cultureel-,sociaal- en 
economisch vlak is, welke al heel lang bijdraagt aan de onbalans en verstoring van onze 
natuur, en zijn dan ook van mening dat schaalverkleining de oplossing is.
Wij denken dat het concept Ecodorp (en de idealen die daarbij horen) wel eens 1 van de 
ontbrekende schakels zou kunnen zijn welke op dit moment nodig is voor mensen om 
weer in gemeenschap en verbinding te kunnen leven met elkaar en moeder aarde op een 
manier die het welzijn van alle levensvormen in acht neemt en respecteert.
Waarbij we zowel naar het verleden dienen te kijken:

- hoe leefden (leven) mensen in kleine, vaak geisoleerde gemeenschappen en welke 
oplossingen hadden zij voor alledaagse sociale- en praktische problemen?

Alsook naar de toekomst:

-Hoe kunnen we nieuwe technologische ontwikkelingen het beste integreren en hoe gaan 
we om met de steeds veranderende sociale structuren?
Wij hopen door middel van deze presentatie bij een ieder die dit leest het bewustzijn te 
kweken van het nut en de noodzaak van ecologisch georiënteerde communities.

9. Podcast over ons
Als u wat meer wilt weten over de mensen achter de GreenTribe is er in 2016 een hele 
leuke podcast gemaakt door Chris Bajema (De man met de microfoon) die zeer de moeite 
waard is om te beluisteren. 
 http://www.manmetdemicrofoon.nl/afleveringen-1/2016/6/1/aflevering-6-het-landje-1

10. Verbonden aan andere organisaties
Ecodorp Bergen www.ecodorpbergen.nl
Eco tribe Teuge Facebook.com > ecotribe
Global Ecovillage Network www.gen.ecovillage.org
Stichting NAR (Netwerk Alternatieve Reizigers) www.narnar.org

–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor vragen of een rondleiding staan wij u graag te woord:
Vincent - Ecodorp & Vereniging GreenTribe
E-mail: vbloks92@gmail.com
–--------------------------------------------------------------------------------------

Bedankt voor uw tijd en aandacht.
–

Ecodorp & Vereniging
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