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Beste geïnteresseerde, lieve vrienden,

De afgelopen maanden is het wat stil geweest, maar daarom niet minder spannend!

Na de bekendmaking van de eisen van de GEM zijn wij in het najaar 2021 enthousiast aan de
slag gegaan met de uitwerking van onze klein crailo visie, welke wij in oktober hebben
gepresenteerd. In december 2021 hebben wij van de GEM vernomen dat wij door waren naar
de volgende fase. Wat een feest was dat!

Een domper was wel dat het dure segment, én de marktconforme grondprijs vanuit de GEM,
voor velen van jullie helaas onhaalbaar was. Dat heeft ook geleid tot afscheid nemen van een
aantal leden van de werkgroep. Wij hebben dat als heel heftig ervaren en willen hierbij
nogmaals onze waardering uitspreken over al hun inzet!

Nieuwe kernleden traden toe en sinds januari 2022 is in een intensieve fase hard gewerkt aan
een concrete uitwerking en bod van ons idee. Dat hebben we gedaan met de ons bekende
architect Max en financieel adviseur Rosan en we hebben zelfs 'Peet klimaat adviesbureau'
ingeschakeld.

Tijdens dit proces is tevens veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van ons geheel zelf als
woongroep klein crailo. Het is namelijk belangrijk om elkaars talenten goed te leren kennen,
omdat we de komende jaren intensief zullen optrekken in de bouwfase en daarna natuurlijk
samen wonen en leven. We nemen daarvoor gezamenlijk veel beslissingen en daarvoor hebben
we bijvoorbeeld afgesproken om via de consent-methode besluiten te nemen.

Het resultaat van die intensieve samenwerking is een prachtig ontwerp voor het
Museumgebouw op Crailo en bijdragen vanuit 4 belangrijke rendementen.



Niet alleen voor onszelf maar voor heel Crailo! We willen hier alvast delen wat ons boeit en
verbindt in het ingediende voorstel:

● Inspiratie en hoop
Wij willen met kc mensen inspireren om bewust te leven met oog voor de natuur en de
samenleving. Wij willen daarin door ons gedrag een voorbeeld zijn.

● Sociaal rendement
Wij willen met kc minder eenzaamheid en meer inclusie door theater, muziekles,
meergeneratie woningen en dagbesteding in de pluktuin realiseren.

● Ecologisch rendement
Wij gaan de biodiversiteit vergroten door als rentmeesters de habitat van de flora en
fauna te beheren. Dat doen we door in onze woon- en leefplek een mix van
drachtplanten en een ven aan te brengen.  Wij bieden bescherming aan de big5 en
wilde & honing bijen, dassen en vleermuizen door nestmogelijkheden, voedsel en rust.

● Duurzaam rendement
Wij willen onze footprint zo klein mogelijk maken door bv goed te isoleren, grijswater te
gebruiken, geen gas toe te passen, minder auto’s en veel zonnepanelen te plaatsen. En
dat doen we door duurzaam te investeren.

Op 2 maart 2022 hebben wij ons voorstel kunnen presenteren aan de GEM. Het is nu wachten
op de uitslag die wij half april verwachten! Spannend!!!

In de tussentijd: bekijk onze website nog even. En check deze link naar een impressie van ons
plan: https://vimeo.com/679127282
Password: Veldleeuwerik

Wij houden jullie op de hoogte!

Met enthousiaste groeten,
Namens werkgroep klein crailo,

Alexey Pristupa — voorzitter

https://vimeo.com/679127282

