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heeft uitgestoken. In de huidige economie echter, is álles voor geld te koop. 98 % Van de geldtransacties die
nu plaatsvinden betreft zaken die niet door menselijke
inspanning tot stand gebracht zijn, zoals grond, arbeidskracht als zodanig (de arbeidsmarkt) en aandelen. Al dergelijke geldtransacties kunnen en moeten in de toekomst
wegvallen. Het zelfstandige rechts- en geestesleven (die
er beide als zelfstandige geleding nu nog helemaal niet
zijn) gaan dan de beschikking over deze zaken regelen.
Tot die tijd kunnen we, binnen de ongezonde structuur
waar we allemaal inzitten, provisorische stapjes in de
goede richting proberen te zetten.
Hoe willen wij nu verder? In de toekomst willen we graag
vanuit Mensen voor de Aarde met andere bedrijven en
grondbeheersstichtingen samenwerken. Iedere boer die
zelf actief wil worden voor het ideaal om grond uit het
economisch verkeer te halen, kan meedoen, of hij nu BD,
eko of gangbaar is. Het gaat erom de grond echt vrij te
maken van zijn financiële waarde. De ontstane voordelen
komen voor zover nodig ten goede aan het bedrijf zelf,
voor zover mogelijk worden ze via de stichting doorgegeven aan volgende projecten. Zo zou het toch moeten lukken om tenminste iets van de enorme potentie en belofte
die de driegeledingsidee inhoudt, zichtbaar te maken?
‘t Leeuweriksveld is een C.V. met beherend vennoten Wouter en Kathinka Kamphuis en stille vennoot
Stichting Mensen voor de Aarde. De stichting brengt
op dit moment 3 ha grond in, de overige 2,4 ha en
erf en gebouwen zijn nu nog in het bezit van Wouter
en Kathinka. Deze grond wordt in de toekomst ook
overgedragen aan de stichting. De gebouwen worden bij het pensioen van Wouter en Kathinka verpacht aan een opvolger en na hun overlijden vererfd
aan de stichting.
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