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Embassy of the Earth (EotE) is een Nederlandse 
stichting die zich inzet voor het ecologisch herstel 
van de aarde voor de toekomstige generaties. We 
doen dat als sociaal architecten, die de kracht en 
het ecologisch bewustzijn van gemeenschappen 
oftewel sociale ecosystemen ontketenen. 

Wanneer zich complexe situaties of conflicten 
voordoen, of stevige uitdagingen zich aandienen, 
zoals de klimaatcrisis, de uitputting van ecolo-
gische systemen en de energietransitie, zorgt EotE 
ervoor dat alle probleem-eigenaren bij het herstel 
van het sociale ecosysteem betrokken worden.

Deze aanpak leidde de afgelopen 25 jaar tot con-
structieve en succesvolle interventies. Embassy of 
the Earth is een organisatie met een groot netwerk 
in binnen- en buitenland. 
 

1. Achtergrond



Het sociaal-ecologische systeem op kleine en grote 
schaal herstellen.

Gemeenschappen in staat te stellen om weer in 
samenwerking te komen en activiteiten te ont-
plooien die goed zijn voor het geheel en hen in 
staat stellen hun leefomgeving, levensomstan-
digheden, cultuur en sociale samenhang te rege-
nereren.

 

2. Doelstelling



De stichting gaat er vanuit dat de benodigde exper-
tise in het sociaalecologische systeem aanwezig is 
en zorgt er waar nodig voor dat aanvullende kennis 
kan worden gevonden om bovengenoemde doel-
stelling te behalen. Een belangrijke activiteit van 
de EotE om bovengenoemde doelstellingen te be-
halen is het voorbereiden en organiseren van 
search conferenties.

Gedurende een search conferentie wordt onder-
zocht wat de gemeenschappelijke visie of wens is 
van verschillende belanghebbende partijen. Juist 
als belangen tegengesteld zijn kan een search con-
ferentie een gezamenlijke stip aan de horizon naar 
boven krijgen en hiermee een stap in de richting 
van herstel en oplossingen zetten. Alle betrok-
kenen worden zich bewust van hun rol en hun 
verantwoordelijkheid en daarmee kan een ge-

meenschappelijk activiteitenplan gemaakt worden 
dat door alle partijen gedragen wordt. Dit is een 
proces waarbij de betrokkenen zich een wenselijke 
en mogelijke toekomst voor kunnen stellen en 
strategieën en acties bedenken om deze ook 
samen te realiseren. De methode is gebaseerd op 
open systeemdenken, sociale ecologie en betrekt 
daarbij kennis uit andere disciplines en vakgebie-
den - zoals technologie en psychologie en traditio-
nele inheemse kennis.

Activiteiten van de Embassy of the Earth richten 
zich met name op dit proces en de zorgvuldige 
voorbereiding ervan. De uitvoering van vervolg-
activiteiten ligt bij de betrokkenen zelf. EotE speelt 
daarbij dan een faciliterende rol, bijvoorbeeld om 
na enige tijd te bekijken of aanpassingen nodig zijn 
aan veranderende omstandigheden. In uitzonder-
lijke situaties ondersteunt EotE ook een stuk im-
plementatie.

 

3. Werkzaamheden



De EotE werkt met gemeenschappen die qua in-
stelling, roeping en generaties lange binding 
hebben met het land en de aarde. Dit zijn veelal de 
aangewezen groepen als het gaat om waarde toe 
te voegen aan bestaande initiatieven maar helaas 
in het economische bestel als laatste in de rij staan 
als het gaat om ondersteuning.
Gezien het tijdsbestek waarin we leven, inclusief 
de COVID-19 crisis, is de verwachting dat er alleen 
maar meer behoefte zal zijn aan de activiteiten van 
Embassy of the Earth en haar partners. De 
COVID-19 zorgt voor aandacht voor het leven. De 
vraag hoe dat leven eruit dient te zien - meest 
wenselijke toekomst - is van vitaal belang. De uit-
dagingen zijn nog niet voorbij. En we zien nu dat we 
slecht uitgerust zijn om deze het hoofd te bieden. 

4. Plannen voor de komende 
    5 jaar 2022 / 2026



White Mountain project in Kenya en Tanzania ism een aantal 
lokale organisaties.

De Maasai bevolking in Kenya die rond de berg Kilimanjaro 
woont, voornamelijk van oorsprong pastoralisten, hebben door 
middel van een search conferentie van de EotE zich gerealiseerd 
dat het mogelijk is weer het hele jaar door sneeuwijs op de Kili-
manjaro te zien. Als dat weer zo is, zullen hun leefomgeving en 
leefomstandigheden verbeteren. De witte ijskap is een indicatie 
dat de watercyclus is hersteld en er een einde komt aan de steeds 
frequentere en langere periodes van droogte. 

De activiteiten die naar aanleiding van deze grootse visie zijn 
ontwikkeld zijn de eerste stappen naar het (savanne) herstel en 
het herstel van de leefomgeving van deze gemeenschappen: 27 
dorpen in Kajiado en Narok county. Concrete activiteiten zijn 
onder andere: opzetten van boomkwekerijen, duurzame graas 
technieken, educatie, als ook tijdens de COVID-19 crisis het or-
ganiseren en kanaliseren van noodhulp. Community Food Gar-
dens, waardoor de Maasai Boma’s (ringvormige dorpen) in de Sa-
vanne zelfvoorzienend worden. Voor de Tanzaniaanse Maasai ge-
meenschap is de exploratiefase bijna afgerond. In September 
2021 heeft daar een grote planning bijeenkomst voor een search 
conferentie plaatsgevonden. 

Embassy of the Earth blijft zich in de komende jaren als partner 
van de Maasai inzetten om de lopende initiatieven op te schalen 
en uit te breiden. Daaronder valt het her-bebossen van de voet en 
uitlopers van de berg Kilimanjaro, in samenwerking met het Ken-
yaanse  ‘Ministery of Environment and Forestry’ dat het initiatief 
publiekelijk steunt en de uitvoering van de search conferentie en 
vervolgacties in Tanzania. De opleiding en het ontwikkeltraject 
social design in het EotE leadership programma / Summer School 
staat klaar om te beginnen. In de komende 5 jaar faseert EotE uit. 

Green River  – Tamil Nadu, India  ism Green Phoenix en Dhan 
foundation. Dit project is gericht op het herstel van landschap en 
verbeteren van leefomstandigheden in de Gundar River Basin. De 
120 km lange Gundar rivier ontspringt in de heuvels van Sathura-
giri en stroomt naar de Golf van Bengalen. Na een search confer-
entie werken dorpen in 6 districten o.a. aan het herstel van een 
1000 jaar oud water-win, reservoir en cascade systeem. De EotE 
zal in de komende 5 jaar verder werken aan ondersteuning in 
design en uitvoering in meerdere projecten in India als gevolg van 
Green River en het partnership met de Dhan Foundation en 
andere nieuwe ‘rivier projecten’ in Tamil Nadu. Ook herstel en 
bescherming van kustgebieden/mangrove bossen staat op de 
agenda, waarbij de Embassy of the Earth een belangrijke spar-
ringpartner zal blijven. In de komende 5 jaar faseert EotE uit.  

 

4.1 Lopende projecten:



Summerschools  met het EotE Asian Centre in Madurai en Dhan 
Academy. Op dit moment zijn er 60 opgeleide gecertificeerde pro-
fessionals in de aanpak Embassy of the Earth in India. De 
komende jaren zal er actief fondsen geworven worden om meer 
professionals te trainen en de bestaande professionals coaching 
te geven. Opleidingsplek: Dhan Academy, Madurai, Tamil Nadu, 
India.

De toekomst van Nederland – Een opdracht van de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland voor de Future Search Conferen-
tie “Welzijn samenleving als geheel, als sleutel van realiseerbaar-
heid klimaat en energie missie”. Deze conferentie is gepland in 
het kader van Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie 
(MVI-E),  een doorsnijdend innovatieprogramma van de Topsector 
Energie met als doel zorgdragen dat energie-innovaties daadw-
erkelijk gerealiseerd worden in de samenleving. De leidende ge-
dachte voor dit initiatief is: met een doorsnee van 'het systeem 
Nederland’ een gedeelde en meest wenselijk toekomstbeeld te 
scheppen. Met dat vergezicht (2050) de crisis aangaan en middels 
een 12 jarenplan (3 kabinetten) met adequate strategie en actie-
plannen gezamenlijk stappen zetten om die toekomst binnen te 
halen en te realiseren. Exploratiefase: nu. Future Search Confer-
ence in zomer 2022 à doorlooptijd tot zomer 2023. Lopende 
opdracht van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

4.1 Lopende projecten:



Roggebot Staete (NL), is een modern landgoed, broedplaats en 
proeftuin voor de betere samenleving. Na een aantal onderzoeks- 
en experimenteerjaren rijst nu de vraag welke zinvolle rol zijn 
gaan spelen in de ‘nieuwe samenleving’. Het bestuur verzocht Em-
bassy of the Earth om haar rol als ondersteuner en ontwerper op 
zich te nemen. Exploratiefase: nu. Future Search Conference 
zomer 2022; doorlooptijd winter 2023.

Chili - Embassy of the Earth ontving de vraag voorhet begeleiden 
van een veilige dialoog process waarin aan de bescherming van 
de heilige Pewen Tree kan worden gewerkt. De vraag kwam van 
de inheemse Mapuche bevolking en Darko Lagunas, Neder-
lands/Chileens onderzoeker, cultureel antropoloog. Met de lokale 
Mapuche in the lead en met behulp van meerdere andere partijen 
(UNESCO Global Geopark). EotE verwacht de exploratie fase rond 
mid 2022 te hebben afgerond en hier gedurende de komende vijf 
jaar actief bij te zijn.

Overig - Naast deze initiatieven waarvoor de Embassy al is bena-
derd zullen zich naar verwachting meerdere andere initiatieven 
melden. 

Nepal – Embassy of the Earth is in gesprek met Sudarshan 
Chaudhary, een inheemse Nepalese biodynamische boer, 
econoom en regionaal leider voor gezonde landbouw. Als ontvan-
ger van de UN COP22 prijs voor innovatie, verzocht hij EotE om de 
weg naar organische, regenerative agriculture in zijn provincie in 
Nepal mede vorm te geven door middel van een Future Search 
Conference. Aanvang: Exploratie voorjaar 2022; Doorlooptijd à 
2024/25

Verenigde Staten – Embassy of the Earth is in gesprek met Rolf 
Winters over het opzetten van een Embassy of Earth in Northern 
Michigan, US. Plaats: Nokay – aan Lake Michigan, Upper Peninsu-
la. De plek waar de Nokay Tribe, de Peace Tribe woonde. Het zal 
een Native American Community Learning Centre zijn. Ten dien-
ste van en ruimte biedend aan de nieuwe generatie, leiders van 
de toekomst; overdracht cultureel erfgoed en ‘wisdom’; herstel 
van de councils, new governance. Aanvang: In onderhandeling

 

 

4.2 Nieuw te starten projecten:



De EotE zoekt actief subsidies om tijd en aandacht 
te kunnen besteden om haar gedachtegoed verder 
bekend te maken en uit te dragen, om vervolgens 
belangrijke initiatieven te kunnen ondersteunen. 

Ook zoekt de EotE actief geld voor initiatieven die 
al deels in beweging zijn en die zij kan, en wil, 
ondersteunen. Hiertoe worden voorstellen ge-
schreven samen met de belanghebbenden.  De 
komende vijf jaar zal veel aandacht gaan naar 
fondsenwerving, niet alleen om (een deel van) de 
bestaande activiteiten te kunnen continueren 
maar ook voor marketing van het EotE gedachte-
goed en gelden voor nieuwe initiatieven.

Enkele sponsors die in het verleden projecten van 
de Embassy of the Earth hebben gesteund:

- Zorg van de Zaak Foundation
- Otter Foundation 
- Triodos Foundation
- Iona Stichting
- Particuliere donaties

De EotE neemt ook opdrachten aan die correspon-
deren met haar missie. Vergoedingen voor deze 
opdrachten worden aangewend om per-
soneelskosten en andere kosten van de organisa-
tie te dekken en vloeien voor het overige toe aan 
het onbestede vermogen van de stichting en 
worden aangewend tbv de doelstelling van de 
stichting. 

 

5. Financiën

5.1 Werving



De EotE heeft een aparte rekening  die beheerd 
wordt door de penningmeester. Alleen de penning-
meester en de voorzitter zijn handtekening bev-
oegd voor deze rekening. De penningmeester doet 
verslag van de financiële situatie in iedere be-
stuursvergadering en maakt aan het eind van het 
jaar een financieel verslag.

5.3 Besteding

De gelden die de EotE werft of krijgt zijn altijd voor 
de projecten of opdrachten waar zij zich voor inzet. 
Het bestuur is onbezoldigd en krijgt geen ver-
goedingen. Als bestuursleden dit wensen kunnen 
zij een reiskostenvergoeding krijgen voor be-
stuursvergaderingen. 
 

5. Financiën

5.2 Beheer



Economy Transformers - De Embassy of the Earth ontwierp en 
begeleide het proces voor de ‘Economy Transformers, ontdek-
kingsreizigers en bouwers van een samenleving die al het leven 
op aarde dient en waardeert. Met bijna 600 mensen maakten zij 
een reis van 2 jaar, dat een tweeledige benadering had. De ene is 
de focus op de taak van het definiëren van een gedeelde visie 
waarin de ontwikkeling van (nieuwe) theorieën door reflectie op 
bestaande succesvolle innovatieve initiatieven en bedrijfscon-
cepten hand in hand gaan. En de tweede, even belangrijke, bena-
dering is de aandacht te besteden aan het ontketenen van de 
kracht van deze gemeenschap zelf.

Agricultural Biodiversity Community – Vierenveertig mensen 
van over de hele wereld ontmoetten elkaar in juli 2012 in Thailand 
voor een conferentie van drie en een halve dag als onderdeel van 
het programma Agrobiodiversity@knowledged. De bijeenkomst 
werd gefaciliteerd door de EotE en de Groene Aap met behulp van 
de Search Conference methodiek. De conferentie bouwt voort op 
de bijeenkomst in Thika, Kenia, in oktober 2011, met een aantal 
organisaties die actief zijn op het gebied van landbouw
biodiversiteit. Tijdens de bijeenkomst in Thika werd de Agricultur-
al Biodiversity Community (ABC) opgericht. Deze tweede bijeen-
komst werd georganiseerd om deze gemeenschap te helpen con-
solideren en vervolgplannen en -activiteiten te ontwerpen.

Point Calimere Wetlands - ism Dhan Foundation, India, heeft 
The EotE een van de teams ondersteund met een Future Search 
Conference voor de gemeenschappen rond Point Calimere Wet-
lands, die te maken hebben met grote ecologische veranderin-
gen, uitdagingen op het gebied van levensonderhoud en natuur-
rampen.

Train the Trainer - ism Dhan Academy in Madurai, India. The 
EotE heeft 60 professionals opgeleid in de aanpak Embassy of the 
Earth in India. Praktische uitkomsten tot op heden: één (1) miljo-
en mensen zijn nu deel van de participatieve planning en uitvoer-
ing van hun eigen community. Opleidingsplek: Dhan Academy, 
Madurai, Tamil Nadu, India.

EotE Fellowship - Vierentwintig Nederlanders hebben een 
opleiding /ontwikkeltraject van de Embassy of the Earth Academy 
afgerond, gebaseerd op real life initiatives & learning. Zij hebben 
zich verenigd in een gemeenschappelijke visie en zijn nu het Em-
bassy of the Earth Fellowship. Opleidingsplek: wisselend in Ned-
erland / België.

 

Voorbeelden van reeds uitgevoerde activiteiten:



De EotE is een netwerk organisatie die opereert in 
een groot netwerk van individuen en organisaties. 
Deze netwerken omvatten onder anderen organi-
saties en individuen op het terrein van duurzaam 
bosbeheer, inheemse volken, ecosysteem herstel, 
natuurbescherming,  mensenrechten, onderwijs, 
gezondheidszorg, duurzame landbouw, duurzaam 
ondernemen, financiën, sport en kunst en cultuur. 

Bekende Nederlanders als Klaas van Egmond, 
Herman Wijffels, Jan Peter Balkenende en Cees 
Veerman dragen de EotE een warm hart toe. 

 

6. Netwerk


