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Nieuwsbrief Platform Voedselbossen 

  

Een update na een bevlogen week! 

Donderdag 25 maart 2021 is onze stichting officieel vastgelegd bij de notaris. 

 

Dat is allemaal leuk en aardig, maar wie zijn jullie nou? 

Viviane Smit - voorzitter 

Initiatiefnemer. Opleiding permacultuur en masterclass voedselbossen. Werkte als redacteur Groen 

Kennisnet. Ervaring met het ontwerpen van en werken in voedselbosprojecten. Breed 

kennisnetwerk. Drijfveer: voor en met onze kinderen een voedzame en groene leefomgeving 

creëren. Niet roepen dat het anders moet, maar zélf doen. 

 

Anne Marieke Linskens – penningmeester 

Voormalig beleidsmedewerker gemeente Middelburg. Heeft een eigen onderneming Sanarte in onder 

andere storytelling en kunstzinnige therapie. Bij mij leeft het besef dat de aarde meer respect 

verdient. Zoals de indianen dat voelen. Maar juist zij werden ingeperkt, niet eens uitgekocht. Het is 

tijd wat terug te doen voor de aarde; de ‘het kan wel’-boodschap neer te zetten. 

 

Imco Flipse – secretaris 

Ingenieur en orthomoleculair voedingsdeskundige. Werkt als assetmanager bij de Provincie Zeeland 

en wil duurzaamheid en de circulaire economie daar een prominente plaats in geven. Secretaris van 

voormalige Stichting DutchConnect. Ik ben in de stichting Platform Voedselbossen gestapt om te 

werken aan een samenleving waarin mensen met elkaar, dieren en de natuur in verbinding staan. 

 
Nieuw- en Sint Joosland 
Het stuk grond in Nieuw- en Sint Joosland is helaas vergeven; dit hoorden we vlak voor de tweede 
meet, vorige week maandag. 
Maar het -de druk van het bod- heeft ons wel tot actie aangezet. Resultaat: 2 digitale meets 
waaraan in totaal ruim 50 mensen deelnamen. 
Beide hebben veel opgeleverd! De meets hebben weer nieuwe mensen in het vizier gebracht en ons 
netwerk vergroot. Daar zijn we ontzettend blij mee. Een aantal mensen is al persoonlijk benaderd. 



Met anderen wordt deze week contact opgenomen om te concretiseren. Dank voor alle steun. Er 
hebben zich nieuwe adoptanten (van boseilanden) gemeld, ondernemers, vrijwilligers… Een hele 
beweging! 
  
Kansen 
In de aanloop naar de meets is veel in gang gezet. Na het nieuws dat Nieuw- en Sint Joosland het 
niet gaat worden, zijn veel mensen gaan meedenken in het zoeken naar alternatieve locaties. Ook 
hebben we een grote Zeeuwse ondernemer benaderd. We gaan komende donderdag (1 april) met 
hem in gesprek over zijn deelname in onder meer het voedselbosproject. Hij is vrijdenker en liet 
ook weten een (bouw)perceel te hebben. 
  
Focus 
Vanuit de stichting wordt gezocht naar een locatie waar een breed kennisnetwerk letterlijk grond 
onder de voeten krijgt; een fysiek voedselbos-platform! Een netwerk gedragen door ondernemers en 
andere mensen die actief zijn. Op die manier ontstaat verbinding die ver draagt, omdat 
ondernemers ook weer anderen kunnen betrekken. Samen gaan we een ‘voorbeeldbos’ creëren: een 
plek die voor iedereen toegankelijk is. Vanuit deze stevige basis wil de stichting andere 
permacultuur voedselbos-initiatieven ondersteunen en/of percelen aankopen en pachten. Als het 
bestemmingsplan van de ‘pilot locatie’ zich leent voor wonen naast het bos zou dat mooi zijn, 
omdat dit ook een wens is die onder veel mensen leeft.   
  
Wat voor stichting Platform Voedselbossen het doel is, zoals ook in de statuten staat, is het creëren 
van een meer ecologische, gezondere leefomgeving door het verbinden van mensen: met elkaar, 
met de natuur, met voedsel en met de leefomgeving. De stichting wil dit doel bereiken door het 
bevorderen en realiseren van permacultuur voedelbossen. 
 

Ondernemen, doneren, samenwerken 

Wij staan open voor mensen die op natuurvriendelijke wijze willen gaan ondernemen in het 

voedselbos. 

Via onze website kun je hiervoor een aanvraag doen. 

En grond kopen of pachten kunnen we als stichting ook niet zonder jullie hulp doen. Nu we officieel 

een rechtspersoon zijn, zoeken we een vriendelijk betaalplatform voor donaties en investeringen. 

Zodra de crowdfunding start -naar verwachting binnen een maand- zullen we dit communiceren via 

de website en een extra nieuwsbrief. 

Samenwerking is een van de pijlers waarop het voedselbos steunt. Mocht je ideeën hebben die 

passen in het plaatje van het voedselbos dan is er gelegenheid hierover contact met ons op te 

nemen. We zijn blij met alle input, maar zullen zeker ook kritisch blijven kijken naar de 

mogelijkheden omtrent diverse samenwerkingsverbanden. 

 

Meer informatie: 

www.platformvoedselbossen.nl 

info@platformvoedselbossen.nl 

(of rechtstreek met Viviane; viviane.smit@gmail.com, 06 – 145 512 04)  
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