NEMOLAND POLEN

woon/werkproject van natuurcoöperatie Nemo gericht op zelfvoorzienend leven
van/met de natuur in het Poolse Reuzengebergte
Międzylesie 5 - 58-512 Stara Kamienica - 0048 75-7693605 - www.nemoland.org - info@nemoland.org - facebook: nemolandpolen

WONEN&WERKEN IN DE NATUUR VOOR EEN ECOLOGISCH&SOCIAAL PROJECT IN POLEN?

NEMOLAND POLEN ZOEKT VRIJWILLIGERS,
TIJDELIJKE BEWONERS EN STAGIAIRES
Nemoland Polen zoekt betrokken vrijwilligers, tijdelijke bewoners en stagiaires die willen meewerken,
en met hun eigen talenten en mogelijkheden willen bijdragen aan de doelstelling van Nemoland.
Nemoland is een woon/werkproject in een 34 ha groot natuurgebied met weilanden, dieren,
boomgaard/moestuinen en veel wilde natuur’, bestaande uit een woonhuis, groepsverblijven,
caravans en hutten, natuurcamping, verhalenpaviljoen, vuurplaatsen, klimrots, beek, het luchtkasteel
en het theater.
Nemoland is bedoeld als alternatief voor ontwikkelingen die natuur, landschap en de
(dorps)samenleving bedreigen (bv. mijnbouw), door op te komen voor duurzame, ecologische
ontwikkeling, samen met dorpsorganisaties.
MEEDOEN MET
• ecologisch weidebeheer en herstellen van voetpaden
• het opzetten van (perma) voedseltuinen en het herstellen/uitbreiden van de boomgaard
• wol verwerken: spinnen, vilten en weven
• ontwikkelen van ambachtelijke natuurproducten voor de voedselcoöperatie
• film/theaterproductie maken over lokale legenden
• wandelroutes en wandelwebsite ontwikkelen voor de gemeente Stara Kamienica
• geschiedenisproject Kamienica; interviews met dorpsbewoners
• organiseren van een dorpsfeest
• opzetten van een uitwisselingsproject met Poolse en Oekraïense jongeren
Praktische informatie
Voor wie: individueel en groepen, alle leeftijden/culturen/achtergronden
Wanneer: hele jaar; groepen mei t/m oktober
Plek: zuid/west Polen, dichtbij Jelenia Góra en het Reuzen&Isergebergte, 925 km van Amsterdam
Vervoer: dagreis per trein (via Stara Kamienica), vliegtuig (via Wroclaw), bus of charter (vraag Nemo om info)
Accommodatie: 4 kamers, blokhut, 6 caravans, 2 slaapzolders, natuurcamping, beekweide voor tentenkamp
Sanitair: 3 units met totaal 5 warme douches, 5 droge compostwc’s
Kookgelegenheid: 3 compleet ingerichte keukens
Boodschappen: liefst alles in de dorpswinkel 2 km.
Boerderij: dieren (schapen, geiten, konijnen, kippen, hond, katten), moestuin, boomgaard
Voorzieningen: 2 vuurplaatsen, wifi, bibliotheek, verhalenpaviljoen, theater, atelier, studio, café, zwemplek in de beek,
klimrots
Ecologisch beheer: gescheiden afval, zuinig met (bron)water en energie, compostkuil, droge wc’s, ecologisch
weidebeheer, sobere voorzieningen

TOELICHTING
Nemoland bestaat al sinds 1998. In die tijd hebben
we de voorzieningen ontwikkeld en geëxperimenteerd
met alle mogelijke vormen van participatie,
vrijwilligerswerk, stages en toeristische
arrangementen. Met een breed aanbod van
natuuractiviteiten wilden we zoveel mogelijk mensen
te bereiken en Poolse partners vinden. Vandaar ook
een lage drempel, en zo min mogelijk etiketten
(perma, eco, biologisch enz). Je vindt dat terug op
onze site, die nogal chaotisch is door de vele
concepten die door elkaar lopen.
Daarom willen we ons nu gaan richten op onze
kernactiviteiten: opzetten van (perma) voedseltuinen,
natuurontwikkeling, ecologisch weidebeheer, meer
dieren en ontwikkeling van tuinbouwproducten voor
de voedselcoöperatie in Amsterdam. Maar wel
gecombineerd met een aantrekkelijk aanbod voor
jongerengroepen, vrijwilligers en ook toeristen/
wandelaars die op zoek zijn naar een (wandel)
vakantie en natuuractiviteiten (bv. bushcraft).
Daarnaast presenteren we de geschiedenis van de
streek en lokale legenden, omdat juist de mix
natuur&cultuur, ecotoerisme&landbouw, recreatie&
participatie&educatie en samenwerking tussen Polen
en Nederlanders, voorwaarden zijn voor duurzame
ontwikkeling.
De voorgenomen doorstart wordt getriggerd door
onze Amsterdamse projecten. We hebben daar een
(perma) voedseltuin/buurtmoestuin opgezet voor de
Voedselbank. Ook in Amsterdam combineren we dat
met wandelprojecten, projecten gericht op lokale
geschiedenis en een buurttuinhuis.
Voor Nemoland Polen hebben we een natuurcoöperatie opgezet om projecten te ontwikkelen en
uit te voeren, en het beheer te regelen.
Als er niemand is beheert een Pools echtpaar
Nemoland. Zij hebben enorm veel voor ons verbouwd
en zijn onmisbaar. Ze geven het project een Poolse
uitstraling.
Op dit moment is er een losse groep vrijwilligers en
gasten die zich betrokken voelt, maar daaruit is geen
beheergroep/projectgroep te vormen.
We zoeken hiervoor vooral jongeren. We zoeken
geen vaste bewoners, omdat uit ervaring blijkt dat dat
niet goed werkt. Maar het zou ideaal zijn als we met
een groep kunnen rouleren, en beheertaken
verdelen.

De mogelijkheden op agrarisch gebied zijn enorm, en
ook de boomgaard/moestuinen kunnen veel meer
ontwikkeld worden. We hebben 34 ha natuurgebied,
waarvan veel weiden die ecologisch gemaaid
worden, maar waarmee helaas verder niets gebeurt.
We willen ook meer dieren gaan houden (gericht op
productontwikkeling), naast onze 3 schapen en
konijnen. We hebben daar veel ruimte voor.
De filosofie van Nemoland is dat het project op een
organische manier groeit, op basis wat iedere
bezoeker toevoegt. Daarom hebben projectmedewerkers een grote vrijheid om eigen talenten en
interesses te ontwikkelen. Nemoland is ook een
sociaal project. We hebben veel ervaring in het
werken met mensen met een beperking, en het
begeleiden van stages en werkervaringsplaatsen.
Het beheer/eigendom is ondergebracht in een
stichting die de doelstelling en de juridische structuur
bewaakt. De coöperatie is een vereniging die in
opdracht van de stichting het beheer en de projecten
mogelijk maakt. Leden van de vereniging hebben als
participant de aankoop gefinancierd.
Het hele project heeft een utopisch gehalte (walden),
maar wel op een zakelijke basis met een heldere
structuur. Op dit moment functioneert de
stichting/vereniging niet als bedrijf, en zijn alle
gasten/vrijwilligers formeel verenigingslid.
Nemoland zoekt een goede match met partners en
participanten. We hebben helaas geen mogelijkheden
om mensen te betalen, maar er zijn in de toekomst
wel loonvormende projecten mogelijk. We vinden het
erg belangrijk dat je vooraf een goed beeld krijgt van
het project, de structuur, jouw inbreng en onze
(achtergrond) filosofie. Hierover en over
verdere condities willen we graag een afspraak
maken. Als je echt geïnteresseerd bent is het goed
om eerst een week naar Nemoland Polen te komen
om het project van dichtbij te zien. Voor groepen zijn
er speciale introductieprogramma’s.
Polen ligt veel dichterbij dan je denkt, maar het is
geen makkelijk land. Alles loopt altijd anders dan je
verwacht. Dat vergt incasseringsvermogen, flexibiliteit
en creativiteit. Maar er is daar veel meer mogelijk dan
je ooit in Nederland voor mogelijk hield.
.

