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Winterbericht 2012 
 
Beste vrienden en belangstellenden, 
Een korte digitale nieuwsbrief voor u. 
 
Winter 2012 
Terugkijkend op een op zeer geslaagde 
open dag afgelopen juni staat nu de winter 
voor de deur. Met de laatste oogsten in de 
herfst en het winterklaar maken van het 
land trekt de natuur zich terug. De eerste 
sneeuw en lichte vorst zijn alweer geweest. 
December met de donkere dagen van 
inkeer en de Kerst als hoogtepunt van het 
nieuwe leven kondigt zich aan. De dieren 
krijgen hun wintervacht en gaan hun 
stofwisseling aanpassen. De mensen gaan 
meer in hun huis leven. Tijd om ons te 
bezinnen op wat was en gaat komen. Zo 
ook bij de Stichting Het Blauwe Huis. 
 
Missie van de Stichting Het Blauwe Huis 
Kernpunten zijn het vrijmaken van land 
voor biologisch-dynamische teelt van 
kruiden en het onderhoud van gebouwen. 
Daarmee wil de stichting ondernemers via 
een eerlijke pacht, los van de waan van de 

economie, kansen bieden om op een 
eerlijke en verantwoorde wijze hun passie 
voor biologisch-dynamische landbouw uit 
te voeren. 
 
Land vrijmaken 
We zijn in de afgelopen jaren, met een 
geweldig aantal schenkingen, in staat 
geweest om al ongeveer 2 ha van het totaal 
aan 4 ha echt vrij te maken. Rest toch nog 
de andere helft die nu nog is belast met 
externe hypotheek. 
Indien onze doelstelling om land vrij te 
maken u aanspreekt, en u ons hiermee wilt 
steunen, is een schenking in de vorm van 
een grondcertificaat de meest aangewezen 
manier. Met € 50 maakt u al 25m2 vrij. 
Hiermee is het land voor altijd vrij 
beschikbaar voor de biologisch-
dynamische kruidenteelt. 
Stort, met vermelding “grondcertificaat”, 
een bedrag van € 50 of een veelvoud 
hiervan op rekeningnummer 21.21.81.548 
.t.n.v. Stichting Het Blauwe Huis. U 
ontvangt een op naam gesteld 
“grondcertificaat”. 
 
Gebouwen onderhouden 
De gebouwen van Het Blauwe Huis zijn er 
als werkruimten voor de mensen en als 
onderdak voor de dieren. In 2012 is, met 
uw schenkingen, het hoofdgebouw in 
nieuwe frisse kleuren geschilderd. 
Op het hoofdgebouw behoeft het rieten 
dak onderhoud en in het bijgebouw is de 

vloer toe aan een solide ondergrond. 
Deze twee projecten maken we tot onze 
“lopende” actiepunten voor 2013. 
Met een schenking, ieder bedrag is 
welkom, maakt u mogelijk dat we deze 
lopende projecten tot een goed einde 
brengen. U steunt daarmee de kwaliteit 
van de accommodatie waarin de werkers 
op Het Blauwe Huis hun taak verrichten. 
Stort hiervoor een bijdrage naar keuze 
met vermelding “lopende actie” op 
rekeningnummer 21.21.81.548 .t.n.v. 
Stichting Het Blauwe Huis. 
 
Leningen 
Ondersteunt u ons initiatief algemeen dan 
helpt u ons enorm met een leenbedrag. 
Hierbij leent u aan de Stichting Het 
Blauwe Huis een bedrag van minimaal 
€500 als renteloze of laagrentende lening. 
Het rentepercentage kunt u vrij kiezen 
tussen 0 en 3%. De looptijd is te kiezen 
tussen 3, 5 en 7 jaar. U ontvangt jaarlijks 
automatisch de rente. Hiermee kan uw 
spaargeld een heel goede bestemming 
krijgen. Maak uw leenbedrag over op 
rekening nummer 21.21.81.548 t.n.v. 
Stichting Het Blauwe Huis met 
vermelding van rente en looptijd. 
U ontvangt dan een leenovereenkomst. 
 
Tip 
Bezoek ook onze website. 
www.stichtinghetblauwehuis.nl 
Een goede kerst en fijne jaarwisseling. 

http://www.stichtinghetblauwehuis.nl/

