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TRANSPARANT 

maandbericht 

World Sustainability Fund 

Review 16 april - 17 mei 2013 Vooruitblik  

 

 

Beste Relaties, vrienden en kernleden, 

 

Hier weer een goed gevuld maandbericht met 

de laatste ontwikkelingen sinds half april. De 

fine tuning van de organisatie is nu 

geconcentreerd rond de United Nations Clean 

Development Methodology projecten. We 

hebben een Projecten Raket en Kubus 

gebouwd waarin alles samenkomt. 

 

Het UN lening schema voorziet nu ook in 

voorfinanciering van de ontwikkelingskosten 

voor de planvorming, waardoor we nog meer 

slagkracht hebben. Het SIP – Sponsor 

Investment Programma – konden we daardoor 

met een factor 100 goedkoper maken: Van één 

miljoen euro naar tien duizend euro. Dit wil 

zeggen dat nu bijna elke burger met wat extra 

spaargeld een groot project kan sponsoren, of 

zelfs kostenloos kan voorfinancieren.  

 

De uiteindelijke projectfinancieringen zijn 

door het UN Carbon Disclosure Project ook 

vereenvoudigd. In één oogopslag zijn ruim 

zevenhonderd gekwalificeerde banken en 

investeerders gekoppeld aan verschillende 

duurzaamheidsprogramma’s met totaal 

vermogen van 87.000 miljard dollar. Hiermee 

is de SHIFT op financieel vlak dus duidelijk. 

We hoeven nu nog alleeen maar project 

capaciteit te bouwen. 

 

Ook op het gebied van de projecten zelf 

krijgen we steeds meer helderheid. Waar we 

ons vorige maand nog richte op de vraag uit de 

markt, weten we nu wat er nodig, eenvoudig en 

effectief is.  Bovendien kunnen we zien welke 

partijen deze projecten willen uitvoeren.  

 

Binnen het goedkeuringsmechanisme van de 

UN hebben we diverse partijen geanalyseerd 

waar we mee willen samenwerken. Met de 

voorgenomen uitbreiding van ons projectteam 

van twee naar tien man (m/v 50/50) komt de 

vaart er zo dus lekker in. 

 

En ontegenzeggenlijk geldt zo binnen, zo 

buiten en groeien we als individuen even hard 

mee met deze ontwikkelingen. Het ziet er uit 

als een enorm transformatiespel waar we met 

ons allen in meespelen.   

 

Met zielegroet,  Emile van Essen  

 
Letta (Waarden), Ingrid (Maandbericht en 

Strategische ondersteuning) 

 

Inleiding 
Wij schrijven maandelijks een overzicht omdat 

we de winst van de voortgang en gemaakte 

stappen omtrent het WSF willen delen. We 

hopen hiermee ook schriftelijk helderheid te 

gegeven over onze intenties. Het bijkomend 

doel is dat we ons hierdoor kunnen focussen en 

verslag kunnen geven over de uitdaging en het 

plezier dat we er aan beleven. 

 

Inhoud 

 Persoonlijke ontwikkelingen; 

 Het kernteam tuned in; 

 De projectenraket en haar motoren; 

 Mini Sponsor Investment kansen; 

 Lopende projecten; 

 De uitdaging voor de komende maand; 

 Ondersteuning en groei. 

 

 
Alain, Samira, Emile, Petra, Reinier, Letta 

 

Persoonlijke ontwikkelingen 

Deze keer zoomt Ingrid in op Emile. Emile 

maakte afgelopen maand een golf van 

uitdagingen en groei door die startte met zijn 

oproep aan zo’n twintig goede vrienden om 

hem spiritueel te helpen bij zijn persoonlijke 

doorbraak en die van WSF naar de markt. De 

reacties kwamen goed gedoceerd op gang. 

Zonder hier de namen van de goede feeën te 

noemen, was hun resultaat geweldig. Ze 
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brachten Emile langs diverse fenomenen zoals 

Abraham Hicks, Knowing 2009, Prime Fields, 

Flow of Love, Solar Light Body, Ouroboros, 

en Final. Er kwamen vele inzichten door de 

combinatie met de meditaties. De Prime Fields 

rieprn de hypothese op dat er wel eens tien 

planeten Aarde zouden kunnen zijn.  

 

 

 
 

Hier twee paragrafen van zijn bevindingen:  

Zaterdag 11 april was ik in Almen, we 

bezochten een op een leylijn gelegen kerk, die 

open was en leeg en waarin bij het altaar, de 

organist speelde één nummer speelde, het was 

perfect. Terug in Almen reisden we in een 

diamant naar het centrum van de aarde, werden 

ontvangen, mocht de last die ik in mijn buik 

droeg (de wereldarmoede) in een gouden 

schaal laten lopen, de violette vlam van Saint 

Germain transformeerde het, mijn buik werd 

opgevuld met een gouden stroom van 

lichtliefde ..., we reisden weer omhoog … 

 

Woensdag wandelde ik met een sjamaan: ‘Ik 

vertelde hem over mijn wens om de machten 

van het geld en de machten van de Maya's bij 

elkaar te brengen, mijn hara (zonnevlecht) ging 

opeens open, de parkinson ontknoopte zich 

voelbaar en ik keek met mijn derde oog vanuit 

mijn buik zo het universum in, duister met 

galaxies en sterren, steeds wijder ging het 

open, eerst rond mijn buik, toen tot mijn hart 

en knieën, toen voorbij mijn hoofd en buik, 

toen voorbij het al. De sjamaan leerde me 

ankeren, staan, voelen hoe ik in mezelf kan 

blijven, de dingen in mijn hoge borst te nemen 

in plaats van ze te schouwen waar ze zijn. 

Whoooow, probeer het, voel het, ga niet voor 

minder. De rest van de dag heb ik geen 

medicijnen nodig gehad. – Lees ook het inter-

view op pagina nege. 

 

Het kernteam tuned in 

Connecting on Purpose, onder leiding van 

Alain die ons liet werken aan drie kernvragen. 

 

 
 

 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=JYVhhNvFpFo
http://www.youtube.com/watch?v=ikO7_KwfX7Y
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Vw3A6yf-fFA
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TmhBpTdFEGQ
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iuNdnd0N59g
http://www.hajefa.nl/Maya_Ouroboros.html
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=o0gBoV0ygJc#!
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1. Welke waarden vormen de kern voor mijn 

leven en hoe draag ik deze uit?  

2. Welke waarden delen wij en wat betekenen 

deze voor ons als WSF?  

3. Wat betekenen onze gedeelde waarden voor 

hoe wij met elkaar willen omgaan als WSF?  

 

 
 

Waarden:  

- zuiver communiceren 

- elkaar uit laten spreken 

- mogen uiten zonder negatieve consequenties 

- methode: talking stick/ pieces 

- methode: “parkeren” om recht te doen aan  

   a) werkproces  

   b) sociaal proces  

- niet reactief spreken maar authentiek 

- emoties ter sprake brengen inclusief menin-

gen over een teamlid of uitspraak 

- wanneer iemand zich onplezierig voelt > dit 

uitspreken in de groep & bespreken op een 

geschikt moment> ervaringen zijn gedeeld> 

opinies zijn beleend> hier en daar iets geleerd> 

ieder mag zichzelf zijn> volgende keren gemak 

geen wrok  

 

 

 
 

- in de communicatie laten zien en laten voelen 

dat iets begrepen is, dat het ook echt geland is. 

hulpvraag: wat heb je van mij nodig op dit 

moment? 

 - relativeren & humor i.p.v. volle aanval (voor 

Sam persoonlijk) 

- teruggeven aan de ander dat je het hebt 

begrepen in de ander zijn/haar woorden. 

- verantwoordelijk om te delen wat je wer-

kelijk voelt/denkt (ware zelf zijn)  

- In liefde communiceren 

 

Waarden: ‘niet gedefinieerd’: 

- motiveren (energie) 

- vertrouwen 

- commitment aan een gezamelijke koers 

- kennis delen  

- de juiste balans bewaren tussen WSF en 

persoonlijke ontwikkeling 

- commitment aan persoonlijke ondersteuning 

- plek van samenkomst / open deur 

- plezier in je werk, mal mogen doen! (humor) 

- tot eenheid brengen 

- ook echt af en toe samen duurzaam doen  

- economische waarden / cash flow 

 

 
 

Toen kwamen er een tekenopdracht en nog 

twee vragen: 1. What are we jointly becoming? 

2. How do we achieve our purpose? Hiervoor 

komen we nogmaals bij elkaar. De tekeningen 

visualiseerden ons persoonlijke toekomstbeeld 

van de wereld waar WSF ons naartoe leidt.  
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De projectenraket en haar motoren 

Aanleiding tot het bouwen van de 

projectenraket was de behoefte aan een dieper 

inzicht in de WSF creatiespiraal zodat een 

compleet beeld kon worden gevormd van de 

interne dynaniek. Ook de behoefte aan impact 

in de wereld – duurzaamheid veroorzaken – 

was een driver. 

 
 

We begonnen met een verbeelding van de 

standaard balanced scorecard spiraal met 

daarnaast de outreach torus van bestuur naar 

lokaal (en terug). Daarna defineerden we de 

productie lijnen CDM, SIP en PGO. 

 

 
 

We zagen dat de CDM lijn op dit moment de 

meest krachtige asset is en brachten de spirale 

dynamiek ervan in beeld … 

 
 

En verbeeldden dat deze gerelateerd moet zijn 

aan de standaard bedrijfprocessen zoals 

strategie, personeelszaken, sales en meer. Zo 

ontstond de projectkubus: 

 

 
 

Toen zoomden we in op de inhoudelijke proces 

stappen zoals CDM relevantie analyse, Loan 

Scheme aanvraag, Project Design Documents, 

U.N. Approval en Investment ofwel realisatie 

financiering van een project. 

 

 
 

De stuurmotoren onder de kern vertegenwoor-

digen de algemene organisatorische onder-

steuning. De overgangen tussen de 

kernsegmenten worden verbonden door drie 

U.N. partijen: de LS Consultant, de PDD DOE, 

en Project Approval Executive Board.  

 

De Loan Scheme Consultant beoordeeld mede 

of een project in aanmerking komt voor een 

ontwikkelingsvoorfinanciering. Het gaat 

daarbij doorgaans om een bedrag van rond de € 

100.000,=.  

De DOE begeleidt de planvorming rond een 

project zodat het binnen het U.N. format valt. 

Ook doet hij een kwaliteitsbeoordeling voordat 

hij het PDD al dan  niet doorstuurt naar de EB. 

De Executive Board bepaalt uiteindelijk of een 

project wordt goedgekeurd en geeft dan een 

certificering af over de effectieve milieu 

besparing – CER’s. 

 

Daarmee kunnen de overheden en duurzaam-

heidsfondsen zien dat een project er toe doet. 
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Sponsor Investment kansen 

Op pagina 1 vertelden we al over de UN voor-

financiering van de ontwikkelingskosten voor 

de planvorming, waardoor we het SIP – Spon-

sor Investment Programma – nu vanaf tien 

duizend euro kunnen aanbieden. Gisteren werd 

het idee van een Mini SIP geboren. Mini SIP 

loopt vanaf € 1.000,= en brengt tien partijen bij 

elkaar die samen een standaard CDM project 

sponseren of kostenloos voorfinancieren.  

 

Macro SIP, als variant werkt met € 100.000,= 

tien standaard projecten en een stukje 

organisatieontwikkeling en Global SIP werkt 

met een sponsor investment vanaf een miljoen 

en is gericht op een wereldwijde sectorale 

aanpak van één standaard probleem, 

bijvoorbeeld drinkwater, ontbossing, afval, 

vuile energie opwekking, transport CO2, 

landbouw chemie en industriële vervuiling. 

 

WSF IN THE MONEY
SIP PRODUCT LINE

SPONSOR

INVESTMENT

PROGRAM

SIP

12(c) WSF - EVE - 2013, MAY 03

PROSPECTUS  - CDM BASKET - AGREEMENT

CDM BASKET RD&F  /  WSF ORG DEV. 

CDM PROJECT MANAGEMENT – SOURCING 

PROJECT & ORG DEV. REPORTING

SHARE BASED PAYOUT + EVALUATION

 

De productlijn is in vijf deelprocessen uitge-

werkt. Hieronder het economisch model van 

één Macro SIP op basis van voorfinanciering, 

sponsoring of investment. Projectvoorbeelden 

zijn onder meer herbebossing, mijnwater 

zuivering, duurzame energie opwekking (wind, 

zon, water, passief en biomassa landbouw), 

afval recycling, landfill gasopvang, opschonen 

van oceanen, rijden en verblijven op basis van 

schone energie opwekking zoals hydrogen, 

elektromotoren en compacte duurzame accu’s. 

 

 

Hier een aantal actuele concrete SIP’s: 

Afhankelijk van jouw interesse kun je een 

bijdrage dichtbij en/of ver weg realiseren: 

Dichtbij: 

- Mini: Sponsoring WSF website, Uitgifte 

Bronning boeken, Inbouw hydrogen in demo 

(vracht)wagen; 

- Vanaf € 10.000,= Participatie in SIP 

programma duurzame projecten in NL, 

wind/zon/hydrogen minigrids, hydrogen 

inbouwstation; 

Ver weg: 

- Sponsoring Rwanda/Ghana/Nicaragua multi 

projecten herbebossing, drinkwater, 

grootschalig zon/wind/waste/hydrogen, 

mijnwater reiniging; 

- Vanaf € 10.000,= Participatie in SIP 

programma duurzame projecten in 135 

landen herbebossing, drinkwater, grootschalig, 

zon/wind/waste/hydrogen 

Dichtbij / ver weg: 

- Sponsoring WSF organisatie ontwikkeling, 

communicatie, fondsenwerving, hoofdkantoor, 

bestuursvorming, outreach, ... 

- Vanaf € 30.000,= zelfstandige investering in 

grootschalige duurzame ontwikkelingsprojec-

ten op basis van UN leverage € 10k/100k/ 

n*1000k. 

 

Lopende projecten 

WSF heeft op dit moment één project in 

uitwerking, financieel akkoord over twee 

nieuwe projecten, drie in het stadium van 

afgegeven offerte, vier projecten in afwachting 

van EU besluitvorming, meerdere in initieel 

overleg en een tiental in SIP kansen. Voor 

AES Apollo Energy Systems onderhandelen 

we samen met Polykarpia over de financiering  
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van een fabriek voor hydrogen motoren en 

efficiëntere accu’s. De projecten in Ghana 

liggen even stil vanwege gebrek aan start-

financiering en input vanaf de kant van Ghana. 

Dit lost zich waarschijnlijk binnen enkele 

weken op. Ook het herbebossingsproject in 

Nicaragua kan nog € 3.000,= startgeld gebrui-

ken. Voor de duurzame ontwikkeling in 

Turkije heeft zich een investeerder gemeld. 

Verder liggen er nog een zestal projecten op de 

plank wegens tijdgebrek. 

 

Uitgelicht: 

- Rwanda - Voorgestelde projecten: 

herbebossing, duurzame energie opwekking 

(wind, zon, water, biomassa landbouw) en 

afval recycling. De regering heeft deze maand 

een landelijk duurzaamheidsplan gepresenteerd 

waarop we inspelen. Tevens heeft Rwanda een 

projectenfonds van twaalf miljoen dollar.  

 

 
 

WSF zal de volgende rollen vervullen: 

inrichten van het consortium, advies en 

coördinatie van applicaties voor U.N., leen 

regelingen en financiering van derden, 

katalyseren projectvermenigvuldiging en 

wereldwijde uitrol. Elk projectteam zal bestaan 

uit WSF, bedrijfsleven en NGO-partners die 

goed in contact staan met de bijbehorende 

GO’s en de lokale bevolking. Reinier Bosman 

leidt deze ontwikkeling. 

 

- Drinkwater - Los van het gebrek aan goed 

drinkwater heeft het drinkbaar maken grote 

invloed op de ontbossing en CO2 vorming 

door het koken ervan om bacterieën te doden. 

Onze Dick Bakker doet op dit moment 

onderzoek naar de geregistreerde CDM’s, 

actuele PDD’s en technische mogelijkheden. 

 

 

“Water-borne disease is a leading cause of 

illness in the developing world, contributing to 

the death of two million children every year, 

on average. Globally, 884 million people are 

without access to safe drinking water and more 

than 2.6 billion lack access to basic sanitation.  

 

Lack of access to water killed more children 

annually than AIDS, malaria and measles 

combined, while the lack of sanitation affects 

2.6 billion people - 40 per cent of the global 

population. The UN has acknowledged that 

safe, clean drinking water and sanitation are 

integral to the realization of all human rights 

(UN General Assembly 2010).” 

 

- Nederland, rijden op water - Eenvoudige 

inbouw van een HHO+ apparaat geeft een 

brandstofbesparing van 20 tot 30%. In 

Amerika worden per dag meer dan duizend 

auto’s en vrachtwagen omgebouwd en WSF 

heeft hier sinds een jaar ervaring mee. Emile jr. 

onderhoudt de contacten met de leveranciers 

en begeleidt de inbouw.  

 

 
 

We deden onlangs de volgende offerte: 

. Inbouw in 100 vrachtauto's en 100 bestel- 

      busjes of personenauto's; 

. Kosten € 180.000,= inclusief inbouw en  

      begeleiding; 

. Looptijd 4 jaar, vrachtwagens 100.000 km/jr, 

      overigen 40.000/jr; 

. Bruto opbrengst € 2.500.000,= excl. BTW; 

. Af advies provisie 18%, € 450.000,=; 

. Netto opbrengst € 2.050.000,= excl. BTW. 

 

  
  

Voordeel van de waterstof generator: 

1. Vermindert de CO2-uitstoot;  

2. Directe besparing op brandstofverbruik;  

3. Verhoogt de kracht en prestatie 

4. Verlaagt de temperatuur van de motor;  

5. Langere levensduur van de motor;  
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6. De motor maakt minder geluid. 

 

Wil je je personenauto laten ombouwen dan 

zijn de kosten gemiddeld zo’n € 750,= met een 

terugverdientijd van twaalf maanden bij 40.000 

per jaar. Voor vrachtwagens zijn de kosten ca. 

€ 1.250,= die bij 100.000/jr binnen twee á drie 

maanden worden terugverdiend. 

 

De uitdaging voor de komende maand 

In de komende maand breken we door in een 

nieuwe realiteit. We hebben over twee weken 

de CDM sector analyse klaar en kunnen dan 

135 landen via hun U.N. Ambassadeurs onze 

CDM projecten raket aanbieden. De mailing 

lijst van de Commons geeft ons deze directe 

aansluiting. Hiermee kunnen we de U.N. 

doelstelling om in korte termijn 1350 projecten 

uit de grond te trekken ondersteunen. Wat een 

dergelijke respons betekent voor onze organi-

satie kunnen we nog moeilijk inschatten. We 

hebben echter het vertrouwen voldoende 

ondersteuning te kunnen vinden. De codenaam 

van deze actie is 135D. 

 

 
Actie logo: Een Merkaba van verbinding met 

de letters WSF en de codenaam 135D. 

 

Onderstaand geven we eerst per afdeling de 

directe uitdaging aan op basis van actuele 

stand van zaken en daarna de  mogelijke 

invloed van de 135D actie. Een belangrijk 

gegeven hierbij is de LS tijdlijn: Loan 

aanvragen indienen voor eind juni en eind 

september, PDD’s indienen voor eind juli en 

eind oktober. 

 

 
Reinier (Projecten) en Letta (Waarden) 

 

- Waarden WHY - Voortbestaan ontwikkelen. 

Intern door het verder uitwerken van onze 

principes, het opzetten van een offertebureau 

en het binnenhalen van de lopende opdracht 

kansen: mei € 32.000,=, juni € 149.000,=, juli 

€ 330.000,=. Klantbelang € 438.000.000,= 

investeringskapitaal te leveren tussen septem- 

ber en november, provisie belang € 

8.760.000,=. 135D gaat financieel lopen op 

basis van de CDM raket formule. 

 

 
 

- Strategie WHAT - Het verbinden van 

partijen, in de kern blijkt het te gaan om de 

machten van  het geld nog meer te verbinden 

met de machten van de wijsheid, in dit geval 

het Maya global netwerk. De lopende zaken 

krijgen de hoogste prioriteit. 135D wordt op-

gezet vanuit de rek in de organisatie en gaat 

groeien op basis van standaard offertes. 

 

 
Alain (HRM Advies) en Samira (HRM) 

 

- Team HOW - Alain en Samira hebben het 

voorstel gedaan om nog een dagdeel met het 

kernteam bij elkaar te komen voor het samen 

formuleren van onze Purpose & Principles.  

 

Hun voorzet: 

 

Purpose: What are we jointly becoming? 

The World Sustainability Fund is:  

a global organization that facilitates initiatives 

that contribute to sustainable life on earth.  

 

Principles: How do we achieve our purpose? 

Description of the 5 to 7 most critical shared 

values into guiding principles for how to 

engage: Needs further specification of the 

shared values: Clear communication, Safety. 

Those adressed as ‘not specified yet’. 

 

Het Projectenteam, wordt uitgebreid van drie 

naar tien medewerkers voor de lopende 

werkzaamheden. Met vier voeren we al 

gesprekken we hebben de andere drie al op het 

oog. 135D moet worden uitgevoerd met de 

kennis en vaardigheden van deze groep,  
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Emile (Strategie) en Petra (Communicatie) 

 

nieuwe krachten plus die van de partijen in de 

CDM Bazaar en het netwerk van de DOE’s. 

Ook denken we aan projectteam vorming 

vanuit de sector en landen matrix. 

 

- Communicatie SO THAT - dit optimaal gaat 

lopen is het nodig dat we in deze periode een 

communicatieplan ontwikkelen dat de creatie 

van duurzaamheid ondersteund, zowel extern 

als intern. Hieraan gaat een fundamentele 

analyse vooraf. We denken na over lifestyle 

branding, marketing, interne documentering, 

taakverdeling en communicatie speerpunten. 

 

135D is in aanvang een communicatie 

kunstwerk dat begint met de imaging van het 

proces, de documentaire onderliggers, een 

opvolgingsplan, rollen, functies en protocollen: 

Dupliceerbaar en schaalbaar. 

 

 
The Phoenix and the U.N. maskerade 

 

- Productie - Tot nog toe richtten we ons op de 

CDM projecten en dat blijft ook de kern van de 

activiteiten. De gemiddelde werklast per 

project ligt rond de 4 dagen bij de vooranalyse, 

circa 6 tot 12 dagen in het LS aanvraagtraject, 

15 tot 30 dagen in een opdracht PDD en tot 60 

dagen in een eigen PDD project ontwikkeling.  

 

De parallel daaraan lopende financierings-

moderatie zal rond de 10 tot 30 dagen nemen. 

Voor de transitie van aanvraag naar oplevering 

naar uitvoering denken we 4 werkdagen nodig 

te hebben. Al met al komt dat neer op tussen 

de zo`n 35 tot 70 werkdagen voor een opdracht 

en tot 100 dagen voor een eigen project.  

 
 

Als alle veertien projecten doorgaan levert dat 

vier manjaren werk op wat in circa een half 

jaar moet worden uitgevoerd. De tien geplande 

SIP’s leveren circa drie manjaren werk. 135D 

levert bij 135 projecten grofweg 40 mj werk. 

 

Ondersteuning en groei 

Totdat er zes projecten financieel lopen, blijft 

de groei beperkt. De daaruit komende provi-

sies, over drie tot zes maanden, bieden ruimte 

voor sterke groei. Polykarpia is een sponsoring 

gevraagd van € 150.000,=. Als deze loskomt 

kunnen we tot tien extra projecten in eigen 

beheer opstarten en de algemene organisatie 

aansterken. Zodra ook 135D werk oplevert, 

worden  de teams daarop uitgebreid. 

 

We hebben de wens om de kracht van het geld 

en die van de indigenous elders bij elkaar te 

brengen. Ze steun te geven en ook van hen 

support te mogen ontvangen. We hebben 

daarom contact gezocht via Miguel Ferrer 

Novoa met de Itza Maya Council of Elders in 

Yucatán, Mexico en Don Alejandro Cirilo 

Perez Oxlaj, Ambassadeur voor het Maya-

volk, ook bij de United Nations. 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=o0HEB

iq3XHs 

 

 
http://www.youtube.com/watch?feature=pl

ayer_embedded&v=iuNdnd0N59g 

http://www.youtube.com/watch?v=o0HEBiq3XHs
http://www.youtube.com/watch?v=o0HEBiq3XHs
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iuNdnd0N59g
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iuNdnd0N59g
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Interview Emile van Essen, voorzitter 

WSF, door Ingrid Berson. 

 Hoe is jouw eigen persoonlijk proces 

verlopen en hoe ben je gekomen bij wat je 

nu doet? 

Dit is een lang proces van 50 jaar. Ik 

voelde op mijn 5
e
 dat ik iets anders te 

brengen had in de wereld. Ik wist niet 

wat, maar ik voelde dit wel. Mijn eigen 

loopbaan is een bewustzijnsontwikkeling. 

Het ging erom het lichaam en de 

omgeving op elkaar af te stemmen om te 

worden wie ik van binnen ben. Een 

behoorlijke taak, wereldomvattend. Het 

was en is voor mij een proces van leren en 

proberen, publiceren, uitzoeken, veel ook 

niet uitvoeren, maar zien als een plan voor 

het volgende plan. Een proces, zowel 

psychologisch als sociaal. Een combinatie 

van echte kennis over hoe het in elkaar zit 

in de maatschappij, dus hoe het psychisch 

zelf in elkaar steekt. Kijken naar wat de 

wereld nodig heeft, niet kijken wat ik kan 

maar wat de wereld nodig heeft, en hier 

echt de veranntwoordelijkheid voor 

nemen. Een combinatie van 50 jaar 

ploeteren. 

 

Hoe zou jij de wereld omschrijven en wat 

is hetgeen dat jij te brengen hebt? 

Ik zie de wereld als een paradijs, letterlijk 

als een paradijs. Waarbij de mensen door 

omstandigheden verward zijn geraakt, of 

gemaakt, dat weet ik niet, maar in die zin 

zijn ze ooit perfect geweest, ze zijn in de 

kern nog zo perfect, maar kunnen dit niet 

zien. Ze zijn onderweg ergens verward 

geraakt in de evolutie. En die verwarring 

zijn we er met elkaar aan het uithalen. 

Door het onderwijs en de 

gedragswetenschappen, en ook doordat we 

zien dat we de wereld te ver vervuilen met 

onze landbouw en veeteelt. We hebben 

kennis en energie opgedaan de afgelopen 

paar 100 jaar. Door de 

communicatietechnieken die we nu 

hebben om die kennis te verspreiden en te 

begrijpen van elkaar, hebben we een hele 

mooie kans om er bovenuit te komen en 

het paradijs weer te herstellen. Het 

paradijs zie ik als een hele mooie taak, 

waarin iedereen genoeg heeft en kan leven 

op een manier die hij zelf belangrijk vindt 

zonder dat hij afhankelijk is van dingen 

die niet willen. En dat is heel goed 

maakbaar op dit moment. Het enige 

probleem dat we nog hebben is dat we 

gewend zijn om ons enorm voort te 

planten, en als we dat niet onder controle 

krijgen dan krijgen we een hele vreemde 

wereld met 100 flatgebouwen boven op 

elkaar. Honderden kilometers hoog, daar 

moeten we gewoon niet aan beginnen. 

 

Hoe zie jij de bewustwording groeien? 

Ik zie heel goed dat we aan het veranderen 

zijn en dat we het oppakken, dat we van 

die paar 100 jaar techniek en industrie aan 

het leren zijn en dat we de grenzen van 

het ecologisch mogelijke hebben bereikt. 

We moeten stoppen met toepassen wat we 

leuk vinden, maar echt serieus zijn met de 

natuur, zodat we de atmosfeer goed 

ondersteunen en de ecologie, dan hebben 

we een leven met elkaar. Maar als het 

allemaal kunstmatig wordt, dan blijf je als 

mensheid nergens meer en dan is het einde 

verhaal in plaats van dat je kunt genieten 

van de ruimte om je heen, de vrije natuur 

zoals die geschapen is. 

 

Wat is hetgeen dat jij voelt dat je mee 

kunt geven inde wereld of de wereld mee 

vooruit kunt helpen? 

Nou, daar wil ik wel wat over vertellen 

dat is eigenlijk ontstaan ergens in de 80-er 

jaren. Het begon met het schrijven van de 

Bronning Filosofie boeken, over het 

omgaan en ontdekken van bronnen. Wat 

werkelijk bronnen zijn en hoe je ze kunt 

toepassen om ze tot comfort te laten zijn, 

hoe je ermee om kunt gaan om ze 

duurzaam te hebben, ze toe te passen, daar 

heb ik in het begin van die jaren drie 

boeken over geschreven, één over de 

filosofie van bronnen in het algemeen, één 

over de geneeskunde, en de laatste over de 

economie. Daarna heb ik een jaar of 20 de 

geneeskunde helemaal uitgewerkt, de 

integrale geneeskunde, toen was dat klaar 

voor mij ben ik bij de United Nations 

terechtgekomen en heb ik enkele plannen 

geschreven met betrekking tot het 

opleiden van wereldwijd gezondheids-

zorgpersoneel, en uiteindelijk over 

projecten met betrekking tot armoede 

bestrijding en duurzaamheid. Waar ik nu 

zit is dat ik de volledige verantwoording 

heb opgenomen voor het creeëren van 

duurzaamheid op wereldniveau. 

 


