
Even voorstellen 
 
 
 

 

Dick van den Dool en Nadine Heintel hebben 
in 2009 een prachtige 300 jaar oude Hof 
gekocht in het mooie dorp Schirnding in 
Duitsland bij de Tsjechische grens. 
 
De gebouwen worden met veel aandacht, 
geduld en liefde klaargemaakt om 
(opnieuw) bewoond te worden en zo 
behouden te blijven voor de toekomst. 
 
De Hof van Schirnding was van oudsher een 
ontmoetingsplaats. Ook nu heeft het deze 
bestemming. Mensen uit de hele wereld 
komen voor langere of kortere tijd langs om 
een bijdrage te leveren aan het opknappen 
van de Hof.  Het is een plek om tot bezinning 
te komen en in contact te komen met jezelf, 
de natuur en andere mensen. 

De brand 
 
In 2012 is door een brand een deel van de Hof afgebrand en is veel werk verloren gegaan. Een 
gebeurtenis waarover het hele dorp nog steeds praat.  
Dick en Nadine hebben inmiddels een gezin met 3 kinderen: Janne, Jonathan en Josephine. Door 
de brand is het huis lang niet geschikt geweest voor bewoning door het gezin. Op dit moment 
wordt met man en macht gewerkt aan het winterklaar maken van het woongedeelte. Een goede, 
duurzame verwarming is daar een belangrijk onderdeel van. Omdat het huis ook gebruikt  wordt 
door gasten, is hiervoor een crowdfunding actie op touw gezet. 
 

Het huis van de vele 
handen 
Vrijwilligers uit de hele wereld zijn welkom om 
tegen kost en inwoning een tijd mee te helpen aan 
het opknappen van de Hof. Iedereen wordt 
liefdevol ontvangen en het werk wordt 
afgewisseld met belevenissen in de prachtige 
natuur, zwemmen in een stuwmeer in de buurt, 
lekker eten, kletsen en muziek maken bij het 
kampvuur, ontmoetingen van mens tot mens,... 
 
Liefkozend wordt de Hof van Schirnding het huis 
van de vele handen genoemd. Iedereen draagt 
letterlijk of figuurlijk zijn steentje bij om de Hof te 
ontwikkelen. 
 
Met crowdfunding kan de menigte de 
handen ineen slaan om zo een financiële 
bijdrage geven.  
 
 

 

 
 



Crowdfunding 
 
Met een crowdfunding project probeer je binnen een vastgestelde termijn een vast minimaal 
bedrag bij elkaar te krijgen. In dit geval 12.309,= euro t.b.v. een Houtvergaskachel om het 
gebouw duurzaam te kunnen verwarmen. Het bedrag moet voor 13 september 2015 bij elkaar 
gehaald zijn! 
 
Iedereen die dat wil, kan een (klein) bedrag inleggen waardoor uiteindelijk het hele project 
gefinancierd kan worden. Je ontvangt het geld pas daadwerkelijk als ten minste 100% van het 
benodigde bedrag is toegezegd. Mocht je de financiering niet rondkrijgen binnen de vastgestelde 
termijn, dan krijgen degenen die al betaald hebben hun geld terug. Het is dus alles of niets!  
 

Waarvoor? 
Atmos Houtkachelvergasser  type DC 50 GSE, 
gevoed door regeneratieve energie zoals hout en te 
plaatsen in de voorruimte bij de stal/kelder. 
 
Met opslagketels voor warm water  van 2x 1000 
liter en andere technische toebehoren, zoals 
pompen, leidingen en bevestigingen.  
Het cv-leidingen systeem is reeds aangelegd en kan 
ter plekke worden aangesloten in drie  netwerken 
.   
Er is nog een uitbreiding mogelijk  naar een 
zonnewarmwatercollector op het achtererf 

Enkele voordelen 
van de ketel 

 
-Milieuvriendelijke 
verbranding  
- Hoog rendement 
-Mogelijkheid om 
grote stukken hout te 
verbranden 
 -Veilig 
-Keramische verbrandingskamer zorgt 
voor een lange levensduur 
-Vergroot warmteoverdrachtsoppervlak 
zorgt voor beter energieverbruik 
-Grote asruimte (hoeft slechts 1x per week 
geledigd) 
-Hoge kwaliteit 
 

Voor wat hoort wat 
Het behalen van het streefbedrag (of meer!) is natuurlijk de beloning. Als dank voor je bijdrage 
kan je aangeven als je een kleine tegenprestatie op prijs stelt.  Kijk op de website voor de 
voorwaarden. Dick en Nadine hebben de volgende mogelijkheden: 
 
 vanaf 5,00 €: 

zelfgekweekte zonnebloempitten  
 

 vanaf 15,00 €: 
briefkaart met een natuurfoto  en een gedicht 
 

 vanaf 25,00 € : 
uitnodiging om buiten te eten bij het kampvuur 
  

 vanaf 25,00 € : 
Wees onze gast op de Waldweihnacht   
 

 vanaf 60,00 €: 
deelname aan een geomantische wandeling in 
Fichtelgebirge  

 vanaf 80,00 €: 
Een steen met je naam in onze stenen 
muur   
 

 vanaf 100.00 €: 
vlechtobject van wilgenhout  
 

 vanaf 200,00 € : 
Geomantische consultatie  
 

 vanaf 500,00 € : 
50% korting bij deelname aan de jaar-
cursus Gaialogie 2016  
 

 vanaf 1.000,00 € : 
Gratis deelname aan de jaarcursus 
Gaialogie  

 



Berekening, het kan echt!  
 
In totaal is een bedrag van 12.309,= euro nodig. Dit is 
natuurlijk een grote som geld. Het leuke van crowdfunding 
is echter dat als er veel mensen een bijdrage leveren het 
bedrag toch goed realiseerbaar is. Kijk maar naar 
onderstaande rekenvoorbeelden: 
 
 

 
2452 x 5 euro 
1641 x 7,50 euro 
1231 x 10 euro 
821 x 15 euro 
616 x 20 euro 
246 x 50 euro 
123 x 100 euro 
50 x 250 euro 

  

 
 
± 12.309,=euro!!! 

 

Hoe kan je een bijdrage leveren? 
 

Ga naar de website www.visionbakery.com/hausdervielenhaende 
Klik rechtsbovenin op de blauwe knop “Unterstutzen!” 

Volg de stappen op het scherm. 
 

HARTELIJK BEDANKT VOOR JE BIJDRAGE !!! 
 

 
 
 
info@gaialogie.nl 
 
facebook:  
https://www.facebook.com/dick.vandendool 
 
facebook: 
 https://www.facebook.com/nadine.heintel 
 
crowdfunding: 
http://www.visionbakery.com/hausdervielenhaende 
 

 

 

 
 
 
 
 


