OurHumanNature

Help je mee om samen op een
nieuwe manier te luisteren?

Our Human Nature helpt luisteren naar wat gebieden nodig hebben. Creëren en produceren
mèt de natuur; vanuit onze ware aard, onze menselijke natuur; economisch gezond.

‘Our Human Nature helpt luisteren naar wat gebieden nodig
hebben. Creëren en produceren mèt de natuur; vanuit onze
ware aard, onze menselijke natuur; economisch gezond’
Hoe doen we dat?

Wat we ontwikkelen

Door een gebied te zien als playground, symfoniemaker en
kraamkamer van verbindende ideeën. We spelen met elkaar
als het ware ‘gebiedstheater’. Zo vangen en vertalen zich
de klanken en beelden uit de natuur en leefsferen. Zo herzien en her-waarderen we niet alleen een gebied maar ook
onszelf. Als we dat met bezieling doen, vertelt het gebied ons
hoe we op een ware manier onze wortels weer vinden.

De ‘Our Human Nature
Creative Playground’: een
plek vol beleving en inzicht, en
kraamkamer voor voedsel- en
waterprojecten en innovatieve
gebiedsontwikkeling.

Our Human Nature draagt bij aan herstel van de ecologische
balans in onze leefomgeving, door het stimuleren van een
gezondere, meer lokaal gewortelde voedselteelt en waterbeheer. ‘Rooted Agronomics’ noemen we dat.
Via communicatieplatforms en expressies zoals playgrounds,
films, events, online content en een innovatief dataplatform
is er zichtbaarheid en de kans aan te haken en mee te doen.
We bouwen duurzame netwerken van betrokken organisaties, bedrijven en instituten.

Wat zijn de drie pijlers van Our Human Nature?
• Stimuleren van gezondere, meer lokaal gewortelde 		
voedselteelt en waterbeheer.
• Communicatieplatforms en expressievormen.
• Bouwen van duurzame waardenetwerken.

Wil jij met ons een community vormen?
Help ons om dit te realiseren. Kijk op www.ourhumannature.
com. Of neem contact met ons op: join@ourhumannature.com,
bel met Marnix Lamers 06 - 15 05 08 24 of Mark Koops
06 - 53 17 05 08.

AgroWiki: Dataplatform voor
bundeling en verrijking van
open source data voor lokale
voedselteelt en waterkwaliteit.
De Stichting
‘TouchedbyWater’: als
beschermer van deze open
source water- en voedseldata. Met de funding rond een
gebiedsfilm bouwen we als
eerste de grootste waterdata-bank ter wereld. Data van
en voor ons allen beschermd
door de Stichting.
Diverse belevenisevents
rondom water: denk aan
gatherings, waterproeverijen
en rituelen.

