
Van: Melle Tukker <melletuk@gmail.com> 
Verzonden: dinsdag 30 juni 2020 14:48
Aan: melle Tukker <melletuk@gmail.com>
Onderwerp: Wildgroei

Goedemiddag, 

Wij zijn Johan en Melle: samen zijn we Wildgroei. 
We willen nieuwe natuur creëren op voormalig landbouwgrond of op ander 
beschikbare grond. Om dit te bekostigen hebben we een verdienmodel. Op 
beschikbare grond plaatsen een transparant en robuust gebouw van 100 m2 als 
kern. In en om dit gebouw geven we, samen met andere experts, voorlichting en 
trainingen voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Kinderen komen bij ons om te 
leren over zichzelf en de natuur. Leren door ervaren is in alle gevallen het 
uitgangspunt. 

De omgeving rondom het gebouw geven we stukje bij beetje terug aan de natuur. 
We doen dit door zoveel mogelijk circulair te werken en zo het ecosysteem de kans 
te geven zichzelf te herstellen. De kennis die we opdoen in de loop van dit proces, 
delen we door een educatiecentrum te worden op gebied van ‘vernaturing’ en 
natuurbehoud. 

Want: we geloven dat meer natuur de toekomst is. Dat het een tegengif is voor veel 
problemen waar we als samenleving in toenemende mate mee te maken hebben. 
Van overgewicht tot watermanagement en van depressie tot het herstellen van de 
biodiversiteit, de natuur heeft de antwoorden. 

Onze vraag:

We zijn op zoek naar stukken grond. Voormalig landbouwgrond of andere stukken 
land met groenbestemming, dat we kunnen pachten, huren of kopen voor ons plan. 
Wellicht kunnen jullie ons daarmee helpen!

We geloven in een samenwerking met een lokale overheid om tot oplossingen te 
komen. Zo zijn er veel ‘oudere’ boeren die geen natuurlijke opvolging hebben, is er 
het ‘stikstof’-probleem en kan het  mentaal en geestelijk zwakkeren helpen om 
terecht te kunnen op een plek in de natuur. Een plek waar ze kunnen helpen met 
zaaien en oogsten, met onderhoud en verbinden met een groep mensen die geloven 
in de kracht van de natuur. Ook de mogelijkheid tot een samenwerking met een bso 
in de natuur zal veel jonge kinderen voordelen opleveren.

We voegen informatie over ons plan toe en hopen dat jullie mogelijkheden zien om 
in gesprek te gaan met elkaar. Wij denken dat nieuwe initiatieven juist helpen om tot 
oplossingen te komen voor de hedendaagse problemen.

Dank jullie wel alvast en hartelijke groet,

Johan Osinga en Melle Tukker


