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Samenvatting: Help Humus de grond in!
De HelpHumus Campagne wil mensen bewust maken van hun vrijheid te kiezen voor voedsel
waarmee zij de aarde gezond helpen te eten. Elke consument die dat inziet en die kiest voor
die omschakeling, maakt het voor boeren gemakkelijker om over te schakelen op vormen
van landbouw die de bodem opbouwen.
Om de broodnodige aandacht op de bodem te vestigen komt Mr. Humus live langs op
allerlei evenementen in het land, spreken groene organisaties, chefkoks en andere bekende
ambassadeurs zich uit over het belang van de bodem en verschijnen er artikelen in
uiteenlopende media.
Op de HelpHumus-website is een petitie te vinden, die iedereen online kan tekenen. Daar
presenteren zich ook boeren, stadslandbouwers en partijen in de voedselketen die
bodemvriendelijk verbouwde producten verwerken en aanbieden, en die zich voor
samenwerking laten benaderen. Daarnaast is er aantrekkelijke informatie over bodem en
voeding toegankelijk gemaakt.
De HelpHumus-Campagne omvat een 'grondige' inzet naar een breed publiek. Hiervoor
wordt financiering gezocht voor een totaalbedrag van € 346.400.
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1. Achtergrond
Bodemvruchtbaarheid gaat achteruit door het huidige landbouw en voedsel systeem
Wereldwijd gaat de bodemvruchtbaarheid iedere dag achteruit. Gangbare landbouw, met
zin chemische inputs en korte termijn oriëntatie, veroorzaakt overal veel (te veel)
bodemerosie. Boeren staan hevig onder druk om hun kostbare bodem uit te buiten, ten
behoeve van lage voedselprijzen in de winkel en hoge winsten in de voedselketen.
Wij zien Humus als het traag afbreekbare deel van de organische stof in de bodem, inclusief
alle levende organismen die daar in en daarvan leven. Zoals de wormen die de grond los
woelen en bladresten verteren, zoals stikstofbindende en andere nuttige bacteriën, zoals
mycorrhizas en andere belangrijke schimmels.
In de humuslaag van de bodem worden mineralen bewaard tegen uitspoeling, worden
stikstof en koolstof bewaard voor vervluchtiging en wordt water vastgehouden tegen
wegvloeien bij regen (overstromingen) en voor langdurige beschikbaarheid (tegen
verdroging). Zorg voor humus is dus het middel tegen bodemerosie.
Die humus voedt zich met organische, koolstofrijke mest van vee, en met de mineralen uit
de plaatselijke ondergrond. Gewassen die op humeuze grond geteeld worden kunnen
gedurende hun ontwikkeling de nodige voedingsstoffen daaruit opnemen: al naar gelang
hun ontwikkelingsfase en de weersomstandigheden.
Als het bodemleven (ecosysteem) zich gezond ontwikkelt – niet te veel en niet te weinig
organische stof afbraak – kunnen de gewassen zich gezond ontwikkelen – niet te veel en niet
te weinig groei. Gezonde gewassen helpen de consument gezond te blijven – telkens een
gezonde balans te vinden tussen alle levensprocessen.
Zo draagt zorg voor de humus bij aan de oplossing van wereldwijde problemen van
volksgezondheid en milieu (bodemerosie, watervervuiling, luchtvervuiling, CO2 verhoging en
klimaatverandering).
In de biologische landbouw (biodynamisch, ecologisch, permacultuur e.d.) staat de
bodemopbouw, met biologische mest (koolstofrijke voeding voor de genoemde humus),
centraal. Kunstmest (NPK) die de humus afbreekt en pesticiden (gifstoffen) die het
bodemleven doden worden daar niet gebuikt, en dus worden milieu en volksgezondheid niet
in gevaar gebracht.
De trend in de landbouw is om weinig, hoogrenderende producten te telen op steeds
grotere oppervlakten (monoculturen). Alle toeleverende bedrijven dragen daar aan bij:
banken die hypotheken verstrekken, agrochemische bedrijven die kunstmest en
bestrijdingsmiddelen verkopen, mechanisatie-industrie met steeds grotere en zwaardere
machines, etc. Daardoor neemt de bodemvruchtbaarheid af en nemen erosie en
structuurvernietiging toe.
Daarnaast is er een hele keten van ondernemingen actief die de producten van de boer
kopen en ze vervoeren, opslaan, verwerken, verspreiden en verkopen aan de burger. Elke
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schakel in die voedselketen wil verdienen aan zijn actie, waardoor de prijs per schakel
oploopt en de winkelprijs stijgt. Om de winkelprijs concurrerend laag te houden worden de
boeren en de landarbeiders – de onderste schakel – min of meer gedwongen de bodem
maximaal uit te nutten, waardoor die bodem afsterft en erodeert. Wereldwijd, en óók in
Nederland.
Vanuit de voedingsindustrie is er een grote druk op de burgers om zoveel mogelijk te kopen.
Productie moet goedkoper, vaak ten koste van de productkwaliteit. Dit draagt bij aan
ongezonde voeding en ongezonde voedingspatronen, lees: Obesitas, stress en allerlei andere
ziekten door eenzijdig voedsel en ongewenste ingrediënten of restanten van
bestrijdingsmiddelen. Daarnaast zorgt de steeds langer wordende voedselketen voor steeds
meer verlies aan voedsel. Op dit moment bereikt nog maar de helft van wat het boerenerf
verlaat de burger. En dat allemaal ten koste van de bodemvruchtbaarheid.
Huidige groep bewuste consumenten onvoldoende sterk om omslag te maken
Het goede nieuws is dat steeds meer boeren werken aan duurzame bodemopbouw op hun
bedrijven, via keurmerken als EKO en Demeter, via permacultuur en agro-ecologische
methoden of via kleinere stappen. Ook zijn er steeds meer wakkere consumenten die
verantwoord geproduceerd voedsel kiezen: zonder chemie verbouwd, uit eigen streek en uit
het seizoen. Echter deze groep consumenten is nog klein. De gangbare landbouw is wijd
verbreid en dus kun je er als individu moeilijk een alternatief voor vinden. Boeren krijgen zo
onvoldoende motivatie om om te schakelen en/of worden onvoldoende gesteund als ze al
bodem-verbeterend werken. Waardoor consumenten weer beperkte mogelijkheden hebben
om keuzen te maken.

Hoe de vicieuze cirkel te doorbreken
De vraag is of er manieren zijn om deze vicieuze cirkel te doorbreken.
Down2Earth gelooft dat die er zijn en heeft de kwaliteiten om daaraan te werken. Met haar
Help Humus campagne wil Down2Earth de consument helpen te begrijpen dat hij of zij de
aarde gezond kan eten. Alleen als veel individuele consumenten dat weten en navenant
gaan kiezen, kunnen boeren op grotere schaal omschakelen op bodemopbouwende
landbouw.
Down2Earth is een groeiende groep (burgers en boeren) die verontrust is over het continue
verlies van humus uit onze landbouwgrond en die door zijn voedselkeuze de
bodemvruchtbaarheid in Nederland wil verbeteren.
Met zijn bevlogen idealisme enerzijds en zijn realistische en goed geïnformeerde kijk op een
bodemvruchtbaarheid en gezonde voeding anderzijds kan Down2Earth mensen inspireren
en bewust maken.
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Door zijn uitgebreide netwerk van personen en organisaties kan Down2Earth verder
effectieve samenwerking tussen de vele mensen en partijen die nu actief zijn versterken.
Down2earth kan resultaten boeken door op basis van wederzijds respect bezinning op
bodemvruchtbaarheid bij gesprekspartners uit de gehele voedselketen uit te lokken.
Positieve en effectieve opties staan daarbij duidelijk voorop.
Als belangrijkste middel voor haar doelen heeft Down2Earth de HelpHumus campagne
gestart.
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2. Help Humus Campagne
2.1 Doelstelling
Doel van Help Humus Campagne is om consumenten te motiveren hun koopgedrag aan te
passen, om daarmee boeren een landbouw te laten bedrijven waarmee ze hun bodems
verbeteren. Als zij de bodem verbeteren, produceren ze meteen ook gezonder voedsel.
Down2Earth gaat voor boeren die betere bodems produceren voor hun opvolgers, door
consumenten te motiveren de grond gezond te eten. Ook de overal opkomende
stadslandbouw initiatieven brengen het belang van gezonde, humusrijke gronden, met blije
wormen en nuttige bacteriën, in beeld.
De Help Humus Campagne wil deze groepen adresseren, mobiliseren en verder uitbouwen.
Hij wil daartoe bijdragen aan bewustwording van de mogelijkheid om bodemopbouwende,
humusvriendelijke, landbouw te realiseren.
2.2 Doelgroepen
De HelpHumus campagne doelt met zijn acties op:
Burgers en consumenten
Het gaat om de brede groep bewuste burgers en consumenten die zich nog niet realiseren
wat hun belang is bij boeren die de bodemvruchtbaarheid verbeteren. Het belang voor de
gezondheid van henzelf, hun kinderen en kleinkinderen, maar ook die van de natuur en het
milieu. Burgers en consumenten die er geen idee van hebben wat ze de bodems, de boeren
en zichzelf aandoen.
De grond onder je voeten gezond maken, de landbouwbodem gezond eten: het zijn
aantrekkelijke nieuwe thema’s, waaraan iedereen zelf, als ondernemend individu, als
cultural creative, als cando’er kan bijdragen.
‘Bezoek je boer’ is een eye opener voor de cultural creative – gezonde grond zien en
aanraken, zien en ruiken hoe de boer werkt: het ontroert en motiveert om mee te doen aan
de HelpHumus actie.
Voor de groene burger en consument is de Down2Earth focus op ‘de grond gezond eten’ een
mooie extra dimensie aan zijn wens om gezond te blijven. Op de HelpHumus website
kunnen ze de petitie tekenen en zowel de nodige boeren als stadslandbouwers vinden, en
ook de ketenpartners die de bodemvriendelijk verbouwde producten verwerken en
verhandelen.
We gaan voor 500.000 handtekeningen eind 2015.
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Boeren en stadlandbouwers
Het gaat ons om publieke aandacht voor de brede groep boeren die graag zorg willen
besteden aan de gezondheid van hun bodem, die het belang van humusvorming en blije
wormen inzien. Als zij zicht krijgen en vertrouwen op een groeiende groep consumenten die
hun producten kiezen als ze bodemopbouwend gaan werken, kunnen zij hun droom
verwerken: een redelijk inkomen verdienen en de opvolger een betere bodem nalaten dan
waarmee zij begonnen.
Ook de snel toenemende groep stadslandbouwers wil graag de grond waarop zij werken zo
gezond mogelijk maken. Via ons netwerk kunnen zij de nodige contacten leggen.
Bijvoorbeeld met boeren die bodemvriendelijke compost leveren. Al die boeren en
stadlandbouwers kunnen zich op de website van HelpHumus profileren met een foto van
henzelf, hun ‘credo’ over hun werkwijze en hun website. Zo krijgen ze een gezicht en zijn ze
beter te vinden voor de nieuwe consumenten. We streven naar zeshonderd boeren op de
website die zich uitspreken voor een gezonde bodem, ieder op hun eigen manier.

7

Partijen in de keten
Het gaat ons er om alle partners in de keten uit te nodigen zichzelf op haar website zichtbaar
te maken als ondernemers die werken met producten die bodemvriendelijk verbouwd zijn.
Dat helpt bodemvriendelijk werkende boeren om op diezelfde website nieuwe
afzetmogelijkheden te vinden. Het helpt consumenten om op de HelpHumus website zicht
te krijgen op de omvang van het bodemvriendelijk werkende netwerk. Ze zien dan dat ze er
niet alleen voor staan, zich geen ‘gekke henkie’ hoeven te voelen.
Andere organisaties
Het gaat ons er om op onze website ook andere organisaties de gelegenheid te geven zich
zichtbaar te maken als bedrijf of instelling die de bodemvruchtbaarheid nastreeft en
ondersteunt. De niet direct bij de voedselketen betrokken organisaties hebben op twee
manieren met de landbouwbodem te maken. Enerzijds door de aankopen van voedsel etc. in
het bedrijf, en door de medewerkers. Maar anderzijds ook door de effecten die hun
beleidsbeslissingen (investeringen, beleggingen, keuze van werkpartners) hebben op de
boeren en op de manier waarop die hun grond bewerken.
Dat geldt in de eerste plaats voor alle landbouworganisaties, consumentenorganisaties,
natuur- en milieuorganisaties, maar ook voor organisaties die actief zijn in
ontwikkelingssamenwerking, gezondheid, onderzoek, onderwijs (van laag tot hoog), horeca,
spirituele ontwikkeling etc. Juist omdat die organisaties vrijwel altijd op hun eigen
doelstelling gefocust zijn, hebben ze vaak geen idee hoe hun beleid en acties de
bodemvruchtbaarheid beïnvloeden. Down2Earth wil hen daarop aanspreken, en uitnodigen
op de HelpHumus website stelling te nemen voor een beleid dat de bodemvruchtbaarheid
versterkt.
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3. Aanpak
Down2Earth grijpt het Jaar van de Bodem – uitgeroepen door de Verenigde Naties en de
FAO – aan voor zijn Help Humus Campagne.
De Help Humus Campagne bestaat uit de volgende activiteiten:
1. Eerste kring van bekende organisaties benutten om campagne te steunen en te
communiceren over bodem
2. Ambassadeurs identificeren en betrekken in de PR
3. Content maken voor de website (wetenschappelijke bron)
4. Media en interviews organiseren en faciliteren
5. Met Humus het land in naar bestaande events.
3.1 Benaderen en benutten van ons bekende organisaties
Ons bekende organisaties bevinden zich op het vlak van boeren, stadslandbouwers en
ketenpartners die al actief zijn met duurzame voeding. Deze willen wij telefonisch en/of per
mail verzoeken om de Help Humus campagne onder de aandacht te brengen van hun
achterban, meestal leden of klanten, leveranciers en personeel in hun rol als burger. En we
willen hen bijstaan in het vinden van voor hen passende communicatie.
We zullen in totaal rond de 300 organisaties benaderen, grotere organisaties en kleinere.
Wij beschikken inmiddels over verschillende communicatiemiddelen die zij hiervoor kunnen
inzetten bijvoorbeeld: banners in verschillende formaten om door te verwijzen via hun
websites, 2 flyers A5 en A4, buttons, logo’s en afbeeldingen van Mr. En Mss. Humus1, een
grote oprolbanier, Humus stickers, buttons in verschillende uitvoeringen, titels van aan te
raden bodemfilms. Een zgn. Humus cut-out om selfie foto’s achter te maken is in de maak.
En Mr. Humus is te boeken, in levende lijve (in een pak).
Daar waar deze acties worden ingezet verzoeken wij ook om aandacht in pers uitingen van
partners.
Ook kunnen logo’s en links in email handtekeningen naar www.helphumus.nu worden
opgenomen gedurende 2015.
Om dit professioneel te kunnen uitzetten en opvolgen is een persoon nodig met
bereikbaarheid, telefoon, computer en verplaatsingsmogelijkheden.

Met het oog op het brede publiek kozen we voor Mr Humus, als naam voor het gehele bodemecosysteem,
met haar hele complex aan vele vormen van organische stof en haar vele meso en micro-organismen
1
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Om een idee van de impact hiervan te geven is de actie Adopteer een kip van Bionext een
mooi voorbeeld. Zij bereikten via hun achterban en de media 120.000 mensen die een kip
geadopteerd hebben.

3.2 Ambassadeurs
Ambassadeurs zijn mensen met een achterban die bereid zijn om de gezonde
landbouwbodem via de Help Humus campagne onder de aandacht te houden. Dit zijn in ons
geval sporters, koks, TV bekendheden, schrijvers, foodbloggers, columnisten/journalisten,
toneelspelers, presentatoren, politici, CEO’s en andere beroemdheden met een eigen
achterban.
We willen ca. 30 ambassadeurs vinden.
We zullen eerst mogelijke ambassadeurs benaderen en vragen te actief te worden.
Criteria zijn:
 brede achterban
 logische relatie met bodemvruchtbaarheid
 goede communicatieve / redactionele vaardigheden
 bereidheid om actieve werving op zich te nemen
Vervolgens zullen we ze gedurende het jaar informeren met uiteenlopende onderwerpen
over de bodem. Vaak zijn dit zaken met een wetenschappelijke basis die aantrekkelijk
vertaald dienen te worden voor een groot publiek. Ook kunnen dit aanhakers zijn bij media
gebeurtenissen. Tevens zullen wij ze informeren over verschillende evenementen door het
jaar heen en ze ondersteunen in de actieve werving en communicatie.
TV kok Jonathan Karpathios heeft inmiddels zijn eerste optreden met veel plezier ingevuld
voor ons en verzocht om meer achtergrond informatie om in zijn presentaties en optredens
te kunnen verwerken.
Bovendien heeft acteur Waldemar Torenstra de stem ingesproken van de Helphumus
promotie film.
3.3 Content maken voor de website en Facebook pagina (wetenschappelijke bron)
De kern van Down 2 Earth bestaat uit bodemwetenschappers die toegang en inzicht hebben
tot de verschillende stromingen in de bodemwetenschap.
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Om serieus genomen te worden in onze maatschappij is een wetenschappelijke basis vereist
die alleen wel vertaald dient te worden naar toegankelijke berichten.
Dit kan in tekst, beeld en/of geluid, kortom artikelen, foto’s en video. Down 2 Earth en Help
Humus beschikken over verschillende kanalen online om te publiceren: websites, facebook
pagina’s, youtube kanaal en twitter. Ook kan er worden gedacht aan een zgn. content
acquisition constructie waarbij derden onze content afnemen om te publiceren.
De lancering van Mr. Humus op de stadboerderij is op deze wijze succesvol in beeld gebracht
via foto, film en tekst.
Zie als voorbeelden: video http://youtu.be/yAVO_3DW1A4 foto’s
https://www.facebook.com/Down2Earth.nu/photos_stream en
http://www.biojournaal.nl/artikel/17514/Veel-energie-en-passie-bij-lancering-van-HelpHumus-de-grond-in
Door dit in eigen hand te houden kan de vertaalslag van wetenschap naar doelgroep zo
direct mogelijk en dus objectief en met de minste ruis worden gemaakt.
Hiervoor zijn fotografie-, schrijf, videofilm en redactionele vaardigheden nodig.
3.4 Media en interviews
Vanuit onze kennis en ons huidige netwerk zijn interessante feiten, wetenschappelijke
gegevens en inzichten tot en met mooie verhalen te vertellen.
Jan Diek van Mansvelt, bekende autoriteit in het gezonde landbouw circuit, gaf recentelijk
diverse interviews in vakbladen en publieksmedia.
Een netwerk van ambassadeurs kan hierin worden meegenomen om dit breder en vaker
onder de aandacht van een groot publiek te brengen.
Om de media met interessante onderwerpen en/of personen doorlopend te blijven
benaderen is iemand nodig met een PR netwerk, persvaardigheden en tijd.
3.5 Met Mr. Humus naar events in het land
Op de Biobeurs op 21 en 22 januari in Zwolle is Mr. Humus persoonlijk aanwezig geweest. 1
persoon loopt in het pak rond, 3-4 personen maken foto’s van mensen achter een
levensgrote Mr. Humus waarbij hun eigen gezicht in Mr. Humus zichtbaar is in een zgn. cutout.
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Er zijn veel mogelijkheden waar Mr. Humus kan optreden, bij de verschillende events in het
kader van het Jaar van de Bodem en in de keten kunnen er bijvoorbeeld winkels worden
bezocht. Voor het eerste kwartaal van 2015 zijn er al aanvragen voor meer dan 20 events
gekomen. (Zie bijlage 1)
Vrijwilligers, reiskosten, beamers, pakken zijn hiervoor nodig, inclusief flyers, buttons en de
banieren. Om dit goed te plannen is een secretariaatsfunctie nodig om accuraat te
coördineren en plannen.
4. Impact en resultaat
We willen met deze campagne uiteindelijk de bodemvruchtbaarheid in Nederland
verbeteren doordat consumenten ervoor kiezen de bodem gezond te eten.
We willen de volgende resultaten bereiken:
 500.000 handtekeningen door consumenten
 300 gespreken met actoren in de voedselketen met vraag om commitment voor bodem
 30 ambassadeurs
 500 boeren op de website
 Mr Humus op 80 events
 12 interviews in de media
 een aansprekende website met relevante content
 actieve social media community (aantal mensen bereikt)
Impact:
 Een voor de consumenten zichtbaar, blijvend en groeiend netwerk van boeren die al
bodem verbeterend werken
 Meer perspectief voor boeren die om willen schakelen naar een beter bodembeheer
 Ketenpartijen die bodem verbeterend willen werken kunnen elkaar beter vinden om tot
samenwerking te komen
Manier van (tussentijdse) evaluatie, impactmeting en rapportage
We zullen rapporteren over bovenstaande resultaten. Het CBF heeft verschillende
methoden en instrumenten beschreven om te meten, evalueren en rapporteren. Welke
worden gekozen stemmen wij in overleg af. Meer achtergrond die wij onderschrijven en
willen toepassen staat op http://www.cbf.nl/Uploaded_files/CBFinteractief/files/assets/common/downloads/publication.pdf
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5. Organisatie
Vanuit Down2Earth zullen de volgende personen betrokken zijn bij de Help Humus
campagne:
 Jan Diek van Mansvelt was een van de oprichters van het Louis Bolk Instituut, Directeur
van Warmonderhof en oprichter / bijzonder hoogleraar van de WUR vakgroep
alternatieve (biologische) landbouw. Hij bekleedde in deze sector vele
voorzitterschappen in binnen en buitenland. Momenteel is hij oprichter / voorzitter van
Down2Earth. Hij zal richten op het benutten van bekende organisaties, het geven van
media en interviews en het MrHumus het land in (activiteit 1, 4 en 5). Hij is tevens het
gezicht naar buiten toe.
 Paul van Ham is baanbrekend bezig de landbouw weer gezond te maken door het
bouwen van een elektrisch aangedreven werktuigdrager die de bodem minder verdicht.
Paul is penningmeester van Down2Earth en is verantwoordelijk voor de financiële
rapportage en administratie van dit project.
 Klarien Klingen is freelance boerin. Ze draagt graag bij aan verandering door
vernieuwende oplossingen te belichten. Dit doet zij door boeren, burgers en jongeren te
verbinden en te mobiliseren voor nieuwe landbouw, bijvoorbeeld via
Toekomstboeren.nl, Bodem Anders, de BD-jong vereniging, en Stichting Down2Earth.
Maar zeker ook door buiten op het land en in de stal zelf te werken aan nieuwe
landbouw. Zij zal zich richten op projectmanagement en gedeeltelijk uitvoering van de
activiteiten 2 tot en met 5.
 Kim Bunt is gepassioneerd entrepreneur. Heeft verschillende initiatieven op het gebied
van duurzaam en groen sociaal ondernemen opgestart. Nu actief om de kracht van
economie te verenigen met goed doen in de voedselketen en deze zo te verduurzamen.
Legt verbindingen, initieert, organiseert, coördineert voor D2E. Hij zal zich met name
richten op het leggen van strategische verbindingen met organisaties en het vinden en
interesseren van ambassadeurs (activiteit 1 en 2).
 Ard Hordijk is expert op het gebied van multi-stakeholder samenwerking en
systeemtransities. Hij is econometrist van achtergrond en hij heeft bij Nyenrode Business
Universiteit, Twynstra Gudde en Environmental Resources Management gewerkt. Hij
richt zich op duurzaam ondernemen, de verduurzaming van voedselketens en de relatie
tussen bedrijfsleven en biodiversiteit en ecosystemen. Hij zal een rol spelen bij het
leggen van strategische verbindingen met organisaties (activiteit 1).
 Fransjan de Waard werd als bosbouwer via de agroforestry tot promotor van
polyculturen. Hij schreef 'Tuinen van Overvloed', is actief als docent permacultuur,
sociaal ondernemer, ontwerper en mobillisator, en neemt stevige 'grondige posities' in
op zijn blog Thuis op Aarde. Hij maakt zich sterk voor de biologische vastlegging in de
bodem van koolstof uit de lucht, zoals door compostering en dynamische begrazing. In
2014 organiseerde hij de Nederlandse toernee van de wereldberoemde boer Joel Salatin,
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en maakte hij met kameraden de film Bodemboeren. Hij zal bijdragen aan activiteit 2
t/m 5
Jordy Stokhof. Hij zal met name ondersteunend in de uitvoering zijn van activiteiten 2 tot
en met 5.

De Stichting Down 2 Earth heeft een aanvraag voor een ANBI status ingediend. De
bijbehorende verplichtingen zoals een actueel beleidsplan en administratieve verplichtingen
zijn in voorbereiding. De beloning voor de bestuurders is conform de ANBI richtlijnen. Wij
verwachten de ANBI status eerste helft 2015.
De gegevens van de stichting Down 2 Earth zijn:
Stichting Down2Earth
p.a.: Pootakkerweg 23
6706 BW Wageningen
Rekening nummer: NL 45 TRIO 0197 6373 10
Fiscaal nummer:
8527.39.084
KvK:
577 94 588
Jan Diek van Mansvelt, dr.sc.: Voorzitter
Paul W.M. van Ham, ir.: Penningmeester

14

6. Investeringen
Om deze impact te bereiken is Down2Earth is op dit moment op zoek naar financiering om
haar campagne te versterken. Tot nu heeft zij het vrijwilligerskapitaal aangesproken en dat is
bijna opgebruikt. Nu is het tijd om te professionaliseren, met name in onze media
activiteiten.
Het totale budget van de campagne is EUR 478.640. Tot nu toe is Down2Earth gesteund
door ‘in kind’ support van Pool ter waarde van EUR 102.000 door het ontwerpen en bouwen
van de Helphumus website. Het bestuur van Down2Earth heeft zich gecommitteerd door
een ‘in kind’ bijdrage van 30.240 EURO in tijd, die al gedeeltelijk besteed is.
We zoeken een aanvullende financiering van 346.400 EURO.
De kosten per activiteit zijn hieronder uitgesplitst.

Personele kosten (gemiddeld uurtarief a 70 EURO)
1. Benutten bekende organisaties
2. Ambassadeurs
3. Content ontwikkelen en website onderhoud
4. Media en interviews
5. Mr. Humus het land in
Projectmanagement, inclusief rapportages impact en resultaat meting
Onvoorzien
TOTAAL
Overige kosten
Reis en verblijfskosten
Communicatiemateriaal (flyers en banners)
Onkosten vrijwilligers
Website onderhoud
Humus pakken
Mediaproductie
Accommodatiekosten
TOTAAL

EUR
105.000
16.800
56.000
11.200
22.400
42.000
30.000
283.400
EUR
4.000
15.000
10.000
10.000
3.000
20.000
1.000
63.000
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