
ECOlonie is sinds 1989 een inspirerende, veelzijdige werk- en 
ontmoetingsplaats voor de bewust levende mens, die voor korte 
of langere tijd een plek zoekt om:

•	 stage	te	lopen,	tijdens	of	na	je	opleiding,	
•	 mee	te	werken	als	participant/vrijwilliger	om	

werkervaring	op	te	doen,
•	 zich	ambachtelijk	te	scholen.
Je treft op Ecolonie veel leeftijdgenoten die het werken en leren 
een extra dimensie geven.
Voor	informatie:	www.ecolonie.eu/meewerken

Vogezen, Frankrijk
600 km van 

Utrecht

EcoZeN	College	
Het EcoZeN College is een veelzijdige ambach-
telijke scholing, vergelijkbaar met een gilde. Zij 
biedt de mogelijkheid om je (verder) te bekwa-
men in o.a. het telen van groente, kruiden en 
fruit. Je kunt leren broodbakken, vegetarisch ko-
ken voor groepen, kaas maken, geiten en kippen 
houden, natuurlijk bouwen e.d. Je neemt aan dit 
leerproces voor minimaal 1 jaar deel.
Het EcoZeN College is geen gebruikelijke oplei-
ding met afgebakende jaargangen. We willen 
je laten kennismaken met een organische wijze 
van leren, die rekening houdt met zoveel moge-
lijk aspecten van je bestaan. En je daarmee hel-
pen voorbereiden op een duurzame toekomst.
Het woord Eco verwijst naar onze ecologische 
uitgangspunten en het woord ZeN naar onze 
visie op een duurzaam, ondogmatisch leven. 
Beide kunnen niet zonder elkaar. 

We staan ook open voor gildemeesters (m/v) 
die voor een bepaalde periode hun vakkennis 
willen overdragen.

INFORMATIE
Wil	je	meer	weten	over	de	moge-
lijkheden	om	mee	te	werken	als	
stagiair	of	als	participant	in	het	
EcoZeN	College	kijk	dan	op	onze	
website:

www.ecolonie.eu/meewerken 
Of	mail	naar:	
ecozencollege@ecolonie.eu

Meewerken
Op onze locaties van 65 ha in de lage 
Vogezen ontvangen wij jaarlijks on-
geveer 180 participanten (= vrijwilli-
gers) en stagiaires uit de hele wereld 
die voor	kortere	tijd meewerken in de 
genoemde projecten. Zij die langer 
willen blijven doen dat in het kader 
van ons	EcoZeN	College. 

We willen je laten kennismaken met een organische wijze van leren, 
die rekening houdt met zoveel mogelijk aspecten van je bestaan. 
En je daarmee helpen voorbereiden op een duurzame toekomst.

Hoe vindt 
de mens zijn veel-

zijdigheid en dus zichzelf 
terug in een duurzame 

omgeving?
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Ontdek	ECOlonie	ook	voor	een	
betaalbare	en	creatieve	vakantie!	

www.ecolonie.eu



Onze	25	werkvormen	
•	Groente-	en	kruidentuinen
•	Kruidenverwerking	en	verkoop	
theemelanges

•	Wecken:	verwerken	van	groente	en	
fruit

•	 Fruit-	en	paddenstoelenteelt
•	Geitenboerderij,	kippenhouderij
•	Kaasmakerij,	zachte		zuivel-
bereiding	en	zuivelverkoop

•	Aardappelen,	tarwe-	en	speltteelt
•	Bakkerij,	vegetarische	keuken,	
restaurant	en	kookstudio

•	Biologische	winkel	‘La	Vie	Verte’

•	Kledingwinkel	‘Stof	tot	nadenken’	
en	webwinkel

•	Kunst-	en	naaiatelier
•	Renovatie	en	nieuwbouw	incl.	
zonne-energie

•	Maken	van	een	breed	scala	van	
verzorgingsproducten	onder	de	
naam	Oikos

•	Terreinwerk	/campingbeheer/
bibliotheek

•	Gastenverblijf	met	18	kamers	c.q.	46	
bedden,	grote	natuurcamping,	gîtes,	
huurtenten,	activiteiten	tbv	gasten

•	Organisatie	van	Eigentijds	Festival	
(sinds	21	jaar)	en	Kinderfestival

Visie	van	ECOlonie	
op	duurzaamheid
In tegenstelling tot de hedendaagse gespeciali-
seerde tuin- en landbouw, veeteelt, fruitteelt etc., 
regulier en biologisch, streeft ECOlonie sinds 1989 
een kleinschalige, veelzijdige duurzame voedsel-
productie na, die de samenhang van het leven laat 
zien. Ook organisatorisch/juridisch (we zijn een ver-
eniging), economisch (we hanteren een intern letsys-
teem zonder salarissen) en sociaal (ontmoetingsplaats 
van gelijkgezinden) sluiten we aan bij die visie. De 
essentie van die visie is de vraag: ‘Hoe vindt de mens 
zijn veelzijdigheid en dus zichzelf terug in een duur-
zame omgeving.’

Waarom	het	antwoord	vinden	op	die	vraag?
Naast de klimaatverandering vragen de toene-
mende (jeugd)werkloosheid en grootschalige me-
chanische land- en tuinbouw (incl. hoge grondprij-
zen) in Noord/West - Europa om radicaal nieuwe 
antwoorden. Niet voor niets wijst het Centrum 
voor Ambachtseconomie (CvAE) er juist nu op dat 
er een enorm tekort dreigt aan ambachtsmensen. 
Daar liggen dus de kansen voor een nieuwe gene-
ratie jonge mensen wanneer zij bereid zijn pionier 
te zijn, om met vastberadenheid grenzen te verleg-
gen. ECOlonie wil daarbij dienstbaar zijn. 

Laat	duizend	bloemen	in	Europa	bloeien!
“We hebben dringend een eco avant-garde nodig” zegt 
cultuurfilosoof Peter Sloterdijk in zijn boek: ‘We	
moeten	 ons	 leven	 veranderen’.	 ECOlonie, zijnde 
één van de oudste ecodorpen cq. gemeenschappen 
in Europa, beschouwt zichzelf als deel van die eco 
avant-garde. Met vallen en opstaan laten we stap 
voor stap zien dat het mogelijk is om dromen te re-
aliseren. Er zijn duizend van deze plaatsen nodig in 
Europa. Vandaar dit appèl: Sta	op,	kom	uit	je	com-
fortzone	en	investeer	in	je	toekomst	op	een	wijze	
die	vernieuwend	en	grensverleggend	is.
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