
Visietekst	  De	  Kaasdroger	  
	  
Het	  project	  ‘De	  Kaasdroger’	  is	  een	  samenwoonproject	  dat	  opgebouwd	  is	  vanuit	  drie	  pijlers:	  
(1)	  samenhuizen;	  (2)	  ecologisch	  leven	  en	  (3)	  educatie	  en	  sensibilisatie.	  	  
	  
De	  bewoners	  van	  ‘De	  Kaasdroger’	  kiezen	  er	  voor	  om	  met	  enkele	  gezinnen	  samen	  te	  leven	  
volgens	  het	  concept	  en	  de	  principes	  van	  ‘centraal	  wonen’.	  Daartoe	  voorziet	  ‘De	  Kaasdroger’	  
privéruimte,	  aangevuld	  met	  bepaalde	  gemeenschappelijke	  woonfuncties	  en	  een	  
professionele	  ruimte	  voor	  projecten	  die	  verder	  reiken	  dan	  de	  woonfunctie.	  Het	  project	  
verkrijgt	  daardoor	  een	  open	  karakter,	  waarin	  ook	  ruimte	  is	  voor	  andere	  participanten.	  Zo	  
onderscheiden	  we	  eigenaars,	  bewoners	  en	  deelnemers.	  Deze	  3	  categorieën	  kunnen	  
samenvallen	  maar	  ook	  afzonderlijk	  voorkomen.	  	  	  
	  
Vanuit	  de	  bewoners,	  deelnemers	  en	  eigenaars	  ontstaat	  de	  dynamiek	  om	  een	  gedeelde	  
levensvisie	  en	  gedeelde	  waarden	  steeds	  tastbaarder	  te	  maken.	  Deze	  gedeelde	  levensvisie	  en	  
waarden	  laten	  zich	  samenvatten	  onder	  de	  noemer	  duurzaamheid.	  Op	  sociaal,	  ecologisch	  en	  
zingevend	  vlak	  krijgt	  deze	  duurzaamheid	  vorm.	  
	  
Sociaal	  duurzame	  relaties	  hebben	  te	  maken	  met	  het	  samenleven	  in	  diversiteit,	  respect	  en	  
rechtvaardigheid.	  Dit	  kan	  worden	  toegepast	  op	  de	  eigen	  woongemeenschap	  
(samenwerking),	  de	  lokale	  dorpsgemeenschap	  (uitwisseling),	  ruimere	  bevolkingslagen	  
(educatie),	  kwetsbare	  groepen	  (solidariteit)	  en	  het	  mondiale	  niveau	  (verantwoordelijkheid).	  
	  
Ecologisch	  duurzame	  handelwijzen	  betreffen	  het	  meegaan	  met	  natuurlijke	  cycli,	  het	  streven	  
naar	  gebruik	  van	  ecologische	  materialen	  en	  producten,	  met	  daarnaast	  ook	  aandacht	  voor	  
soberheid	  en	  zelfvoorziening.	  
	  
Duurzaamheid	  heeft	  ook	  sterk	  te	  maken	  met	  een	  proces	  van	  verruimen	  van	  perspectief:	  een	  
levenshouding	  cultiveren	  die	  niet	  alleen	  de	  korte	  maar	  ook	  de	  lange	  termijn,	  niet	  alleen	  het	  
resultaat	  maar	  ook	  het	  proces,	  niet	  alleen	  het	  ‘ik’	  maar	  ook	  het	  ‘wij’,	  niet	  alleen	  het	  bezit	  
maar	  ook	  de	  omgang	  ermee,	  niet	  alleen	  het	  nut	  maar	  ook	  de	  kunst,	  niet	  alleen	  de	  rede	  maar	  
ook	  de	  stilte…	  een	  duidelijke	  plaats	  gunt.	  
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