
Interesse?
Wil je je steentje bijdragen aan het welslagen van dit project, 
dan zijn er meerdere opties. Je kunt ons financieel steunen 
door een bedrag over te maken op onze bankrekening. Verder 
kun je ons via mail contacteren en geven we meer duiding in 
een verkennend gesprek of via mail. Ook als je gedurende 
een 10-tal dagen ter plekke mee wilt helpen in één van 
de delegaties, dan horen we dat graag van jou. Als je op 
de hoogte gehouden wilt worden van het verdere verloop 
van ons initiatief, stuur dan een mail met je gegevens naar 
seeds@telenet.be. Verdere informatie vind je op de website 
www.gardensoflife.org
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Van overal
zie je de groenten komen.
Voorop gaan de augurken

in lange, groene jurken,
daarachter gaan de penen

met strikken aan hun tenen,
een sjieke peterseliebos

in avondcape en zilvervos,
een slakrop en een pijpje lof
in bloesjes van dezelfde stof,

een bloemkool met de schouders bloot,
een koolraap in een petticoat,

asperges in fluwelen vest,
ja, iedereen gaat op zijn best.

Alleen de uitgegroeide ui
gaat in een rafelige trui.

Maar niemand die daar nu op let,
ze komen enkel voor de pret...

‘T IS GROENTENBAL

Diet Huber
De snars, de fluit, de sikkepit
Amsterdam, Arbeiderspers, 1963
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Het zaad van onze filosofie is om bestaande werkwijzen en 
denkpatronen fundamenteel te veranderen in onze relatie met 
economisch arme maar cultureel en sociaal rijke landen zoals 
Niger, Mali en Senegal.

Een nieuwe aanpak
We gaan weg van de traditionele denkwijzen en acties. We 
veranderen fundamenteel onze omgang met de mensen ter 
plekke. Zo ontstaan gelijkwaardige relaties en gaan we van 
“ontwikkelingsprojecten” naar de ontwikkeling van relaties, die 
toelaten dat initiatieven ontstaan, waaruit alle deelnemende 
landen hun voordeel halen. 
Deze manier van werken vergt tijd en geduld. Jawel, wij 
brengen onze expertise mee in bepaalde domeinen zoals het 
ontwikkelen van leiderschap, land- en tuinbouw gebaseerd op 
de principes van permacultuur, innovatie, design en financiën, 
maar we vermijden om westerse ideeën en projecten bij de 
lokale bevolking op te dringen.

Meer nog, door de expertise, kennis en vaardigheden van de 
lokale bevolking aan bod te laten komen, gebeurt het dat wij 
onze werkmethodes veranderen om beter aan te sluiten bij hun 
manier van werken en doen. 
Lokale bevolkingen hebben veel meer gemeenschapszin en hun 
waardenpatronen liggen in het hier en het nu. Dit in tegenstelling 
met het individualisme en het monetaire denken dat wij in het 
Noorden als enige vorm van waarde zijn gaan beschouwen. 
 
Met volgende locaties 
bouwen we aan een duurzame relatie:
Endé, een dorp in Dogonland, Mali
Kara Kara, een dorp in Niger
Sinthiou M’badane, een dorp in Senegal



Microkredieten voor vrouwen (en mannen?)
Het project wordt in nauwe samenwerking met de vrouwen ter 
plekke uitgevoerd omdat het vooral zij zijn die instaan voor de 
continuïteit van de projecten nadien. 
We willen hen volgens de principes van de microkredieten 
een kant-en-klaar-pakket bezorgen waarin alles zit wat ze nodig 
hebben om hun tuintje aan te leggen. En als de mannen dat 
willen, dan kunnen ook zij van start gaan.

De eerste tuinen staan in bloei.
Gardens of Life is van start gegaan in 2009. In Mali en Niger 
(2010) experimenteerden we met grote gemeentschapstuinen 
voor een heel dorp. In Peru (2011) probeerden we het 
concept van individuele gezinstuintjes. Hieruit hebben we 
geleerd onze focus te leggen op grote gemeenschapstuinen in 
West-Afrika met een projectleider ter plekke die het project 
kan blijven opvolgen na de opstartfase. Zo bouwen we 
duurzame relaties tussen Zuid en Noord.

 
Aanpak
In eerste instantie krijgt een locatie een voorbezoek om de situatie 
ter plekke te onderzoeken en kennis te maken met de bevolking en 
zo een duurzame relatie op te bouwen. Ook de lokale overheden 
worden gecontacteerd om de eerste stappen in onze relatie voor te 
bereiden.

Kennisoverdracht
Bij de aanleg van deze tuinen wordt eerst de bodem verbeterd. 
We werken samen met prof. W. Van Cotthem om de gepaste 
bodemverbeteringsproducten te bepalen. Daarvoor worden 
tijdens de voorbereidende reis bodemstalen genomen die hier 
door de Bodemkundige Dienst van België worden geanalyseerd.

 

Jongeren uit Zuid & Noord werken samen
8 tot 12 Belgische jongeren van 16 tot 20 jaar reizen in 
het kader van een inleefreis gedurende 10 dagen mee naar 
het betrokken gebied. Voor de jongeren biedt dit ongekende 
leerkansen in relatie tot zichzelf, anderen en hun maatschappelijke 
omgeving. Samen met leeftijdsgenoten ter plekke, leveren ze de 
fysieke arbeid die nodig is om de tuinen aan te leggen. Zo leert 
de plaatselijke jeugd niet alleen hoe het project verder op eigen 
kracht kan aangepakt worden, maar weten ze zich ook gesteund 
door jonge mensen uit het Noorden.

Financiering
De uitvoering gebeurt tot nog toe met privémiddelen.
Stilaan beginnen we (grote) bedrijven uit te nodigen om een 
fair deel van hun winst te besteden aan de financiering van 
onze projecten in het kader van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Of nog beter, we zullen hen uitnodigen ook een 
relatie op te bouwen met een locatie. Verder overwegen we het 
opzetten van een heus microkredietfonds.

Kunstenaars verbinden Zuid & Noord
Ook enkele kunstenaars van bij ons maken telkens deel uit van 
een delegatie. Op de locaties maken zij kunst samen met de 
lokale artiesten, worden nieuwe ontwerpen bedacht, ontstaan 
nieuwe producten.


