In wat voor wereld zouden we leven, als we met alle kennis, kunde,
ervaringen, dromen en maatschappelijke uitdagingen van vandaag,
helemaal opnieuw zouden beginnen? Als we met dit alles in ons
achterhoofd, samen met aanpakkers, denkers, ontwikkelaars,
doeners en veranderaars zouden tekenen aan een nieuwe
samenleving. Wat zie je dan voor je?
FANTASTISCHE PLEKKEN
Coöperatie Creabitat gelooft in de ontwikkeling van fysieke
fantastische plekken, daar waar je wil zijn. We zien gebieden voor
ons waar mensen pionieren, ondernemen, verkennen en bouwen
aan een plek met voor ieder wat wils. Het zijn stuk voor stuk
habitats waar grenzen niet bestaan, mensen samen leven en

streven naar geluk; altijd met aandacht voor elkaar.
Ze wonen, werken en verblijven in gebieden waar zorg naadloos
overgaat in werken, of waar voedselproductie ten dienste staat van
zingeving en aandacht is voor duurzame mobiliteit en
energievoorziening. Het is daar iets van ons allen.
Hoewel zo’n plek, groot of klein, oogt als een onmogelijke droom,
zijn er vandaag de dag al voorbeelden van mini-samenlevingen die
hiernaartoe bewegen. In steeds meer dorpen, steden en wijken
wordt veel gedeeld, doet bezit er minder toe en kijken mensen
meer naar elkaar om . Onder meer eco-wijken, coöperatieve
boerderijen, tiny houses, buurtzorg, autodeelplatforms en
energiecoöperaties laten de meerwaarde zien van dit soort
kleinschalige initiatieven.
GELUKKIGE MENSEN
Wat ons opvalt, is dat ze vaak vanuit één maatschappelijk
vraagstuk ontstaan, en toegroeien naar andere systemen met
sociale winst en gelukkiger mensen als grootste goed.

creëert fantastische leefbare plekken, waar je wil zijn; daar waar
je kunt wonen, werken, zorgen, ontspannen, samenkomen, samen
koken, eten, leren, kortom samen kunt leven.
realiseert

vruchtbare

zaaibedden

waar

initiatieven

wortel

schieten, tot bloei komen en zich kunnen ontwikkelen.
stimuleert de beweging naar plekken voor (mee)doeners waar het
om samen gaat en de mens als 'sociaal dier' voorop staat.
stelt het

collectief belang voorop, maar met aandacht voor

individueel welzijn.
kijkt door de oogharen heen en raakt geïnspireerd door talrijke
dwarse initiatieven van onderop.
zet de menselijke maat centraal en opereert idealiter op dorps- of
wijkniveau rond nieuwbouw- of herontwikkelings-projecten.
heeft

de

overtuiging

dat

de

menselijke

maat

sociaal-

maatschappelijke winst oplevert, de échte winst.
creëert plekken met voorzieningen voor iedereen, maar elk
individu staat vrij om er gebruik van te maken.
heeft communitybouwers aan boord en werkt samen met een
waaier aan andere professionele partners.
CREËER MET CREABITAT
Zie je ook wel iets in de creatie van fantastische fysieke plekken? Ben

je (zelfstandig) ondernemer, adviseur of projectontwikkelaar? Werk je
bij een organisatie die haar deskundigheid wil delen? Of ken je een
plek die het in zich heeft om uit te groeien tot een fantastische plek?
Schakel dan met het team van Coöperatie Creabitat.
Boudewijn Tooren
E: boudewijn@creabitat.org
T: 06 - 50 62 53 62

Douwe Korting
E: douwe@creabitat.org
T: 06 - 55 05 49 12

Bram Veldhuis
E: bram@creabitat.org
T: 06 - 53 23 81 23

