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Beste vriend van de Stichting, 

 

Hierbij de laatste update van juni 2020                                                             

 

Het is bijna een jaar geleden dat jullie de eerste nieuwsbrief ontvingen van de Stichting.   

En gezien de toestanden om ons heen besef ik mij des temeer hoe belangrijk het is om ons 

bewust te worden en de natuur te behouden! 

Vragen als 'wie ben ik?' en 'wat is mijn bijdrage hier op aarde?' en hoe verhouden deze 

vragen zich tot de wereld om ons heen?  

 

Het 1e project was ambitieus om 150 voetbalvelden oerbos te beschermen in Braziliaanse 

Amazone dicht bij de grens met Bolivia. Wij hebben daar lokaal contact met een 

community, genaamd Cefli, die diep is verbonden met de Natuur en inheemse stammen 

waaronder de Huni Kuin indianen. 

 

De kern van dit initiatief gaat over het beschermen van de natuur en de wijsheid van de 

lokale bevolking, een wijsheid die wij in deze tijd zo har(-t) nodig hebben zodat ook de 

toekomstige generaties hier op aarde kunnen zijn. 

http://www.allesisverbonden.nl/


 

 

Community Cefli in Fortaleza samen met de indianen van de Huni Kuin 

 

En het 1e initiatief is afgerond en wij hebben afgelopen april een donatie van  €  7.500, - 

kunnen doen aan de gemeenschap. Een groot bedrag wat precies op het juiste moment 

beschikbaar kwam omdat ook zij door de corona crisis getroffen zijn. Het geld zal dienend 

zijn aan de gemeenschap en de natuur / de oerbossen waarin zij leven.  

 

Dankbaar voel ik mij voor het feit dat wij dit met z'n allen hebben kunnen realiseren! 

 

Afrondend ben ik ook tot de conclusie gekomen dat de Stichting naar een nieuwe fase toe 

mag groeien en dit vraagt geduld en tijd. Zoals ik kijk naar de manier hoe dit initiatief 

gerealiseerd is dan is dit gestoeld op een oude energie. Met andere woorden, geld, 

grotendeels uit mijn netwerk, wat ik zeg maar 'ophaalde' in plaats van dat naar de stichting 

toestromende op een meer organische manier. Ik geloof dat om deze Stichting heen een 

hart gedragen gemeenschap zal ontstaan (zie bovenstaande afbeelding) van waaruit op 

een natuurlijke manier kwaliteiten en financiële middelen naar toe zullen stromen. 

 

Ik heb besloten om de Stichting, voor een periode zo lang als nodig, in slaap te sussen om 

vervolgens wanneer de tijd daar is weer naar buiten te komen. Het fundament, het 

gedachtegoed, de KvK inschrijving en het banknummer blijven bestaan. 

 

 

 

 

 

 



 

Bestaande gelden of nieuwe donaties zullen worden gebruikt voor een ander initiatief waar 

ik zelf ook bij betrokken ben en dit is het Rites of Passage werk. Overgangsrituelen in de 

Natuur voor Vaders en Zonen en Moeders en Dochters. Het is van groot belang dat dit 

werk weer terug komt in onze westerse samenleving om onze jongens en meisjes te 

steunen op hun pad naar volwassenheid. Concreet zal dit geld worden ingezet om dit werk 

op de kaart te zetten en om ouders te ondersteunen die niet de financiële middelen hebben 

om aan een weekend mee te nemen. Ons uitgangspunt is dat geld hier nooit een 

belemmering in mag zijn. 

 

Voor nu wens ik jullie alle goeds en een prachtige zomer!  

 

Raymond Fränzel 
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