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Derk Klein Bramel was een religieus mens. Niet in kerkelijke
zin, maar in de zin van zich verbonden voelen met de aarde,
plant, dier, mens en Christus. En van daaruit ook zeer verbonden met de BD-landbouw. Hij vroeg zich af hoe het moest,
onze mooie aarde met al zijn levende wezens op een gezonde, liefdevolle manier verzorgen. Wat moet je dan doen? Wat
hoort daar bij? En wat juist niet? Wat hij wel besefte is dat
het gedaan moest worden. Na zijn pensioen wilde hij zich
gaan inzetten voor het omvormen van organisch afval naar
gezonde voeding voor de aarde; compost maken.
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alsjeblieft dat ding uit te zetten.

