Doelstellingen Stichting

'De Michaëlshof'
Kort historisch overzicht
Het Milieucentrum “De Michaëlshof” bestaat sinds 1974. Zij dankt
haar naam aan het voormalige Michaëlsklooster dat op deze plek
aan de Waddenzee stond, maar dat tijdens een stormvloed in de
12e eeuw verzwolgen werd door de zee.
Op deze plek bevond zich een leegstaande voormalige
vismeelfabriek, die in 1974 door een initiatiefgroep van 6 personen
werd aangekocht. De groep richtte de “Stichting Milieucentrum de
Michaëlshof” op. Zij wilde er een woonwerk-gemeenschap vestigen,
die zoveel mogelijk zelfvoorzienend, duurzaam en energie-neutraal
was. Al het werk werd grotendeels in eigen beheer en met elkaar
uitgevoerd. Er werd een cursusruimte ingericht, evenals een
werkplaats en een gastenverblijf.
De oude fabriek werd gerenoveerd, tuinen en boomgaarden
werden aangelegd, bomen werden gepland en geleidelijk ontstond
een weelderig stuk natuur op de voormalige kale weilanden.
Na een grote brand in 1984 werd een beheerderswoning neergezet,
zodat het terrein bewoond en bewaakt bleef. Tegelijkertijd werd een
vloeikas voor de waterzuivering gebouwd.
De Stichting wilde het verloren gegane gebouw herbouwen als een
Energie-Nul gebouw. De Gemeente Wieringen wilde destijds
daaraan niet meewerken. Het oorspronkelijke bouwvolume van
650 m² is daardoor nog steeds onbenut gebleven.
De Stichting beschikt over basisvoorzieningen ten behoeve van haar
educatieve programma. Door cursussen, werkweekenden en
themaweken kunnen belangstellenden zich bezig houden met
biologisch tuinieren, duurzaam bouwen en milieu-technieken op het
gebied van water- en afvalbeheer. Hierbij worden zoveel mogelijk
kringloop-principes gehanteerd, zoals water uit eigen bron, eigen
waterzuivering en compostering dan wel hergebruik van al het
organisch afval. Veel aandacht gaat naar lokale
gemeenschapsvorming, ecodorpen en permacultuur. Ook wordt er
samengewerkt met landelijke organisaties op deze gebieden.

Doelstellingen van de Stichting
Destijds in 1974 was de Michaëlshof één van de voorlopers in
Nederland van milieugerichte werk- en wooncentra. Soortgelijke
initiatieven werden min of meer gelijktijdig ontwikkeld door de
“Kleine Aarde” te Boxtel, “Loverendale” op Walcheren en de
“Hobbitstee” in Drenthe.
Wat nu gemeengoed aan het worden is, was destijds pionierswerk.
Toch zijn de oorspronkelijke doelstellingen van de Stichting nog
steeds actueel.
Het gaat om de volgende aspecten:
1. Samen werken en wonen in een zelfvoorzienende en zoveel
mogelijk zelfverzorgende gemeenschap.
2. Een natuurlijke leefwijze, o.a. door de teelt van biologische
groente en fruit voor gebruik door de hele gemeenschap, inclusief
vrijwilligers.
3. Duurzame voorzieningen gericht op beheer van energie, water en
afval op basis van kringloop-principes en zoveel mogelijk autonoom.
4. Overdracht van kennis en ervaring aan belangstellenden
(scholen, bedrijven, organisaties en algemeen publiek) door
cursussen, themaweken en –weekenden, open dagen, excursies.

5. Samenwerking met verwante organisaties.
6. Participatie van vrijwilligers.
7. Collectief bezit en gebruik van apparatuur, transportmiddelen en
andere voorzieningen.
8. Low budget beleid.
9. Bottom-up organisatie gebaseerd op gelijkwaardigheid in
betrokkenheid en collectieve verantwoordelijkheid.
De Michaëlshof is thans één van de vele centra in Nederland die op
zoek zijn naar en vormgeven aan een meer betrokken, sociale en
zorgzame samenleving.
Verblijf in de natuurlijke omgeving van de Michaëlshof brengt
mensen dichter bij zichzelf, meer in eenheid en verbondenheid met
de natuur, met rust en stilte. Een ontmoetingsplek waar ieder zichzelf
mag zijn, in gelijkwaardigheid aan anderen, inspirerend en
uitwisselend. Onthaasting, samenzijn en samenwerken, zonder druk
en uit eigen motivatie. Kortom: een leer- en rustplaats in de drukte
van de huidige tijd.

Activiteiten en deelnemers
Er zijn twee vaste dagen in de week voor vrijwilligers. Dat zijn mensen
die ofwel uit eigen motivatie komen, ofwel op contract in het kader
van de participatiewetgeving met behoud van uitkering.
Eén dag per week wordt er vooral in de tuinen of op het terrein
gewerkt.
De tweede dag is vooral gericht op onderhoud van het terrein.

Waar eb en vloed in rustig dromen
Ongestoord steeds samenkomen
Daar vormt de Michaëlshof
een baken van licht
In een ultieme energie van evenwicht.

In het verleden zijn met scholen jaarlijks projecten uitgevoerd met
leerlingen van groep 8, gericht op natuurbeleving, duurzaamheid en
zelf biologisch tuinieren.
Ook zijn er internationale werkweken georganiseerd in het kader
van Europese uitwisseling.
Rond natuurbeleving, duurzaamheid en zelf biologisch tuinieren
worden cursussen of themadagen georganiseerd
De Vrije school Alkmaar houdt regelmatig schoolkampen op de
Michaëlshof met een natuurprogramma.
Viermaal per jaar is er een seizoensbijeenkomst voor
belangstellenden, gericht op het seizoen.
Regelmatig worden filmavonden georganiseerd, inclusief een
maaltijd uit eigen tuin.
Er zijn weekenden of weken gericht op bewustzijnsontwikkeling o.a.
met thema´s als: mindfullness, familie-opstellingen, sjamanisme en
soefisme.
Bedrijven of organisaties komen voor excursies met rondleiding en
uitleg.
Verwante groepen houden studie- of ontmoetingsdagen op de
Michaëlshof.
 Maandelijks is er een permacultuurdag. Dit is een
zelfprogrammerende groep die gericht is op de uitgangspunten van
de permacultuur, met lezingen, gastdocenten, films en
werkprojecten.

Een ontmoetingsplek, waar ieder zichzelf mag zijn, in
gelijkwaardigheid aan anderen, inspirerend en uitwisselend.
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