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Nieuwsbrief 1. Earthlab.nu 

Dit is de eerste nieuwsbrief van Earthlab.                                                                                        

Earthlab is in 2017 opgezet door Mirjam Aalbers & Manon Denijs en heeft echt vorm 

gekregen in 2018. In het kort omschreven (volgende nieuwsbrief meer) willen wij met 

Earthlab duurzaam bewustzijn bevorderen, dit brengen wij aan jong en oud over door de 

activiteiten die wij uitvoeren. Geen preken of belerende activiteiten of vage taal, maar 

gewoon door het te doen met de deelnemers en het te laten zien. 

Sinds kort hebben we een website, gemaakt door Manon. Kijk op: www.earthlab.nu voor 

meer informatie. Nog lang niet alles staat erop, de website wordt regelmatig aangepast.    

Ook hebben wij een nieuw logo: Renée de slak.                                                                                  

Renée bestaat echt en is een  Afrikaanse slak en woont bij Manon. 

In deze nieuwsbrief laten wij enkele activiteiten zien die wij het afgelopen jaar hebben 

gedaan voor Earthlab of nog gaan doen. Dit om een idee te geven wat er allemaal mogelijk 

is.                   

Veel leesplezier en tot ziens bij een Earthlab activiteit of workshop.                                                  

Mirjam & Manon. 

Duurzaam teamuitje                                                                                                                                     
Op 17 juli hebben wij voor een sociale organisatie een teamdag georganiseerd voor 40 

mensen op een buiten locatie midden in de natuur met een duurzame setting. Dit soort 

activiteiten organiseren in de natuur is mogelijk zonder vergunning onder de 100 mensen. 

Als je dit meldt aan de gemeente en zorgt dat je geen vuil of beschadigen achterlaat in de 

natuur. En dat is nou precies wat Earthlab doet!                                                                             

De deelnemers werden ontvangen op een prachtige locatie in de natuur met een tent en 

natuurlijke accessoires en materialen. Wij streven ernaar om alleen natuurlijk materiaal te 

gebruiken en geen plastic of ander onnodig materiaal te gebruiken tijdens onze workshops.  

Met onnodig materiaal bedoelen wij bijvoorbeeld; zakdoekje en tissues, waarom zou je die 

gebruiken als je je handen ook kan wassen in een schaal met water en citroen?                      

En waarom zou je steeds een nieuwe papieren beker pakken bij elk drankje, terwijl je ook je 

naam erop kan zetten en je de hele dag dezelfde beker kan gebruiken? Dit is onze insteek bij 

activiteiten en dit is constant in ontwikkeling.                                                                                                                                                               

Voor 100% is dat nog niet gelukt om alleen natuurlijk materiaal te gebruiken bij de teamdag, 

maar wel voor 90%, natuurlijk gaan we voor de 100! 

 

http://www.earthlab.nu/
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Na een kennismakingsdrankje konden de deelnemers kiezen tussen een wildpluk workshop 

van Mirjam of een workshop op locatie bij Manon. Tijdens de wildplukworkshops werden er 

ingrediënten verzameld voor de borrelhapjes die later gezamenlijk op de locatie werden 

gemaakt. 

Daarnaast was in en rond te tent de mogelijkheid om onderzoekjes te doen.  
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Bij terugkomst van de wildplukworkshop konden de deelnemers aan de slag met het maken 

van de borrelhapjes. Voor het maken van deze hapjes maakten wij alleen gebruik van 

natuurlijk en niet mechanisch keuken gerei.       
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Workshop communicatie in de natuur voor ambtenaren                                                                       
Begin september gaven wij een workshop aan ambtenaren van de gemeente Amsterdam. 

Het thema was communicatie & verbinding in de natuur. Wij maken voor dit soort 

workshops gebruik van de plantenspeler. In de volgende nieuwsbrief meer over de 

plantenspeler. De ambtenaren kregen als opdracht op zoek te gaan naar plekken in de 

natuur waarvan zij dachten dat er veel communicatie en samenwerking plaats vond. 
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Vervolgens sloten wij de plantenspeler aan op een van de planten op dit punt om te testen op geluid. 

Het was soms best even geduld hebben, omdat niet elke plant bij alle omstandigheden meteen 

geluid geeft, maar dat maakt het juist zo spannend. En natuurlijk zijn we meerdere malen beloond 

met mooie tonen van een plant. 

Demonstratie co2 vriendelijk buiten koken                                                                                                  
Op 22 september staan we op het buurfeest van Bos en Lommer op het 

Wachterliedpaviljoen. Daar geven we met de kinderen van de boerderijclub Bos en Lommer 

een demonstratie Co2 vriendelijk buiten koken met ingrediënten uit de moestuin.                         

We koken op de;                                                                                                                                                             

-Ace-1 (Afrika clean energie)                                                                                                                                  

-Solar oven (koken op licht)                                                                                                                                       
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-En we koken in zand.                                                                                                                                           

Ja dat leest u goed! er komt geen water aan te pas bij onze manier van koken.  

 

We maken het gerechtje, Uitje, Eitje, Aardappeltje. Met een geitensausje dat verwarmt 

wordt door zonlicht in een vacuümbuis. 

Geïnteresseerd hoe wij dit doen met de kinderen? Kom gerust kijken op zaterdag 22 

september op het Wachterliedpaviljoen van 13.00-17.00 uur. 

Op avontuur in de natuur met je peuter                                                                                          
Op speciaal verzoek van een ouder geven wij op zondag 30 september een workshop voor 

ouders en peuters “Op avontuur in de natuur met je peuter”. Tijdens de workshop krijgen 

ouders ideeën aangereikt die zij kunnen uitvoeren in de natuur met hun peuter. Ook geven 

wij informatie over veiligheid in de natuur. Tijdens de workshop maken wij alleen gebruik 

van natuurlijk (speel) materiaal. Geïnteresseerd? Stuur een mailtje naar Mirjam en je krijgt 

meer informatie toegestuurd. 
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Wie zijn wij?                                                                                                                                                  
Mirjam en Manon hebben elkaar jaren geleden leren kennen binnen hun functie als 

welzijnswerker in Westerpark en zijn beiden afgestudeerd als CMV-er (Cultureel 

Maatschappelijk Vorming).                                                                                                                           

Graag wilden beiden meer van betekenis zijn voor de aarde, dieren en de natuur.           

Inmiddels zijn ze dan ook al jaren zelfstandig NME docent voor o.a. de gemeente Amsterdam 

en stichting Ecokids. 

Mirjam heeft in haar jongere jaren de Agrarische school afgerond en werkte naast haar baan 

als welzijnswerker vaak 1 dag in de bloemen, ze kan dan ook prachtige bloemendecoraties 

maken. Maar Mirjam doet meer, Mirjam maakt van oude materialen sieraden met 

hoofdzakelijk het thema natuur. Meer hiervan bekijken, kijk dan op; www.degoudenvijver.nl. 

Manon is een getraind kijker. Als videograaf zoekt zij het verhaal achter beelden, geluiden en 

ritmes. Het verhaal wat verteld wordt door de natuur in al haar vormen, kleuren en geuren is 

een never ending story.  Het is een kwestie van je zintuigen open zetten. Voor elk probleem 

is een oplossing  ontwikkelt, overal om ons heen. “Wat ik doe is mensen uitnodigen om hier 

even bij stil te staan zodat zij hun eigen inspirators kunnen vinden”.                                         

Meer van Manon: www.bluespringmedia.nl. 

 

                                                          

 

http://www.degoudenvijver.nl/
http://www.bluespringmedia.nl/

