Tuinderij Zonnehorst heeft 1,5 hectare erbij

Stichting Grondbeheer

Afgelopen voorjaar heeft Stichting Grondbeheer de koopakte getekend voor

biologisch-dynamische landbouw

1,5 hectare landbouwgrond van de Zonnehorst in Punthorst. Hiermee is de
biodynamische tuinderij uitgebreid naar 10 hectare landbouw- en natuurgrond.
Het verworven perceel grenst aan de tuinderij en kwam vorig jaar te koop.
Dankzij schenkgeld en legaten kon Stichting Grondbeheer deze unieke kans
voor uitbreiding grijpen en de hectares direct aankopen. Henk Bunskoek,
oprichter en tuinder van de Zonnehorst, is blij met de uitbreiding. Ruim dertig
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Een nieuwe koers met respect voor het oude
Een jaar nadat Stichting Grondbeheer de 38 hectare van de Naoberhoeve in Echten heeft aangekocht, is
er een grote rust over de zorgboerderij neergedaald. Volgens Gerlof, één van de drie ondernemers, was
de overname een ‘taai proces’ maar is het goed gelukt. De volgende uitdaging is nu om alle grond vrij te
maken met schenkgeld en obligaties.
Het gaat goed met de drie ondernemers van de Naoberhoeve.
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Duurzaamheid is deugdzaamheid
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Klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en uitputting van landbouwgrond – de uitdagingen van
deze tijd – bieden ook een kans voor persoonlijke ontwikkeling. Manfred van Doorn, bestuurder van
Stichting Grondbeheer, vertelt hoe de sterrenbeelden ons deugden aanreiken die wij nodig hebben om
duurzaam met de aarde en onszelf om te gaan.
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Van links naar rechts: Gerlof, Maraike, Hanna en Jurre

als je vlees of vegetarisch eet, met het vliegtuig of de trein reist
of een wel/niet bespoten appel eet, veroorzaak je iets. Wanneer
het je lukt om zowel oorzaak als gevolg onder ogen te zien,

Voor de Naoberhoeve500 zoeken we 500 mensen met dezelfde
droom: dat de Naoberhoeve nu en in de toekomst een biodyna
mische boerderij blijft. Een gastvrije plek voor mens en natuur
waar vitaal voedsel wordt geproduceerd. De Naoberhoeve500
zijn 500 mensen die dromen én doen. Hoe? Door allemaal iets
te schenken en/of obligaties te kopen. En als zij de grond van
de Naoberhoeve hebben vrijgemaakt, geven ze het stokje door
aan de volgende groep die een biodynamische boerderij wil
veiligstellen. Zo is de Noaberhoeve500 een impuls naar een
duurzame wereld.
Meer weten of meedoen? Ga naar www.naoberhoeve500.nl

ontwikkel je meer kracht om verantwoordelijkheid te dragen.
Meer weten over de deugden
van de dierenriem? Kijk op
www.bdgrondbeheer.nl en
lees de maandelijkse blogs.
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consument staat en ze verbindt.
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