
AANBOD ECOLOGISCHE PROJECTEN NEMOLAND 2014 
VOOR VRIJWILLIGERS EN STAGIAIRES 

Zuid-West Polen - Stara Kamienica  -  periode: hele jaar 
 

Project 
Nemoland ligt aan de voet van het Iser- en 
Reuzengebergte in Zuid-West Polen, dichtbij de Duitse 
en Tsjechische grens. Het eeuwenoude landschap 
bestaat uit veel kleine akkers, grasweiden, kleine 
boomgaarden, beken, verruigde percelen en bossen. De 
vele voetpaden, houtwallen en stenen muren zijn de 
sporen van een waardevol historisch en natuurrijk 
cultuurlandschap. De vanouds agrarische streek wordt 
getroffen door verwaarlozing, werkloosheid en 
verbossing omdat de boeren het niet redden en 
bedreigd door twee grote open mijnbouwprojecten die 
het waardevolle landschap dreigen te verwoesten. 
Samen met Poolse en Nederlandse participanten en 
vrijwilligers ontwikkelt de Pools-Nederlandse stichting 
Nemo alternatieven voor duurzame ontwikkeling door 
een combinatie van ecologische/agrarische 
bedrijvigheid, eco/agro/dorpstoerisme, het fabriceren 
van streekeigen producten en projecten gericht op 
uitwisseling, educatie en het behoud van het cultureel 
erfgoed. 
 
De projecten van Nemo zijn uitdrukkelijk niet gericht op 
hulpverlening, maar op het versterken van potenties en 
talenten, zowel bij de Poolse als de Nederlandse 
partners en participanten.  
Nemoland is het centrum van al deze activiteiten, met 
een 34 ha. grote boerderij die ingericht is als 
bezoekerscentrum, gastenverblijf en cultureel/educatief 
centrum. De Poolse partners zijn Jozef Zaprucki (die alle 
weilanden ecologisch beheert, met o.a. schapen en 
graasrunderen) en Ryszard/Ola Zych met ambachtelijke 
aciviteiten. Meer informatie over Stara Kamienica en de 
projecten van Nemo staat op: 
http://nemo.pz.nl/polenprojectinfo.html 
 
 

Verblijf  
Je verblijft in de groepsruimte met een centrale keuken. 
Je kunt ook kamperen en er zijn enkele stacaravans 
beschikbaar. Er zijn warme douches en alle 
voorzieningen om te koken/eten. Er is beperkt warm 
water (ivm boilers en bronwater) en het afval wordt 
gescheiden. We gaan spaarzaam om met energie/milieu 
en gebruiken wat de omgeving biedt (dorpswinkel ipv 
supermarkt in de stad). Buiten is een kampvuurplek. 
Iedereen helpt mee met koken, afwassen, opruimen en 
schoonmaken. Binnen en op ontmoetingsplaatsen wordt 
niet gerookt. Buiten geen versterkte muziek. Er is 
internet. 

Werkzaamheden  
Bij het aanbieden van werkzaamheden gaan we in 
eerste instantie uit van de talenten en capaciteiten van 
de participanten en vrijwilligers. Dat betekent dat er 
volop ruimte is voor het ontwikkelen en uitvoeren van 
eigen ideeën binnen de doelstelling van Nemoland. Na 
het afronden van de basisvoorzieningen zet Nemo dit 
jaar een aantal nieuwe projecten op. Werkzaamheden 
waar we hulp bij zoeken, zijn: 
- Klussen en boerderijtaken, afhankelijk van het seizoen 
en de omstandigheden; zoals hooien, dierverzorging, 
brandhoutvoorraad aanleggen, moestuin bijhouden, 
verruigde weilanden schoonmaken, ambachtelijke 
productie van streekproducten, verwerken van 
natuurproducten 
- Het inventariseren, (vrij)maken en markeren van 
voetpaden. 
- Ontwikkelen van voorzieningen voor het 
verhalenproject gebaseerd op lokale legenden (zie 
http://nemo.pz.nl/aga.html ). 
- Ontwikkelen en aanbieden van 
uitwisselingsprogramma’s en projecten voor lokale 
dorpscentra, Poolse culturele organisaties en scholen 
(buiten de schoolvakanties). 
- Het organiseren van een dorpsfeest en 
muziek/theater/filmproducties 
- Opzetten en inrichten van het atelier (met o.a. 
weefgetouwen) en het theater. 
- Afbouwen van de 2 hutten, het bouwen van een zendo 
(meditatiehut op de heuvel) en het bouwen van een 
zweethut bij de beek. 
- Het bouwen van ecologische voorzieningen en het 
ontwikkelen van Nemoland als ‘earthship’ 
- Ontwikkelen van voorzieningen voor kinderen gericht 
op creatieve natuuractiviteiten 
- Je eigen ideeën…! 
 

Introductieprogramma  
Nieuwe gasten en vrijwilligers krijgen een 
introductieprogramma met een inleiding over de 
filosofie en projecten van Nemoland, de Pools/Duitse 
geschiedenis van het gebied, de Poolse (dorps)cultuur, 
een begeleide kennismakingswandeling, films en 
excursies. 

  



Vrije tijd 
Je kunt vanuit Nemoland prachtige wandelingen, 
fietstochten en bergtochten maken. Nemoland ligt in 
het onbekende berggebied van zuid-west Polen (ooit 
bekend als het Toscane van Midden-Europa) met een 
schat aan oude dorpen, kuuroorden, monumenten, 
natuurparken en oude steden (zoals Jelenia Góra) 
omringd door de bergketens van het Reuzengebergte en 
Isergebergte. Nemoland ligt volledig afgelegen tussen de 
heuvels en bossen, en toch maar 15 min. lopen van het 
dichtstbijzijnde dorp en goed bereikbaar met openbaar 
vervoer. Via openbaar vervoer kun je excursies maken 
naar Wroclaw, Praag, KZ-kamp Gross Rosen, Legnica enz. 

 
Vergoedingen 
Nemoland heeft geen inkomsten om de kosten voor 
vrijwilligers en stagiaires te vergoeden, daarom betalen 
de vrijwilligers en stagiaires hun eigen onkosten voor de 
reis, de overnachtingen en maaltijden, gebaseerd op de 
kostprijs. Vraag Nemo voor een offerte.  
 

Meenemen  
Werkkleding, werkhandschoenen, stevige (hoge) 
watervaste schoenen of laarzen, lakenzak/slaapzak, 
handdoek zaklantaarn, warme trui (voor 's avonds), 
regenkleding, talengidsje (veel mensen spreken geen 
vreemde talen), beter geen korte broek en hemdjes ivm 
teken of wespen, muziek(instrument), verhalen en 
inspiratie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reis  
Informatie over route en reismogelijkheden: 
http://nemo.pz.nl/routepolen.html 
Nemo kan groepsvervoer regelen van betrouwbare 
Poolse firma’s. 
 

Verzekering 
Je dient een eigen reisverzekering en 
ziektekostenverzekering af te sluiten. Neem altijd een 
kopie van je verzekeringspolis mee 
 

Contact  
Projectleiders: Mathilde Andriessen en Peter Spruijt 
Projectadres Nemoland, Kopaniec -Miedzylesie 5, 58-
512 Stara Kamienica, Polen 
tel. 0048-757693605, nemoland@op.pl - 
www.nemoland.org 
Informatie, aanmelden: tel. 020-6238184,  06-53604513, 
voetpaden@gmail.com 
 


