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1. Algemeen 

 

Stichting Phien heeft als visie dat iedere familie op deze wereld recht heeft op een eigen 

stukje grond. Een eigen stukje grond wat hun thuis is, waar ze van kunnen eten, op 

kunnen wonen, tot rust mogen komen en welzijn mogen ervaren. Een stuk grond die ze 

voor generaties lang voor hun familie inrichten tot nieuwe eetbare natuur met waar 

mogelijk een natuurlijke woning.  

 

2. Doelstellingen 

 

De stichting heeft ten doel: 

• het collectief bouwen aan een duurzamere en milieuvriendelijkere wereld 

alsmede het bevorderen van de balans in het ecosysteem door middel van 

de aanleg van bewoonde voedselbossen en door het stimuleren van meer 

zelfvoorziening; 

• het bevorderen van het collectief belang in plaats van het individualistische 

belang door mensen gevoelsmatig terug te brengen naar een tijd waarin 

samenwerking een grotere rol speelde vanwege het leven in de natuur; 

• het verminderen van grote maatschappelijke problemen zoals burn-outs en 

eenzaamheid door het bevorderen van een natuurlijkere leefomgeving; 

• het aanzetten van de samenleving tot bewustwording en verandering van 

het menselijk handelen ten opzichte van de natuur; en 

• het bevorderen van al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het 

woord. 

 

De stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer: 

• het aanplanten van voor het publiek toegankelijke voedselbossen en die om 

niet ter beschikking te stellen aan een zo groot mogelijk publiek, daaronder 

begrepen particulieren, bedrijven en diverse instituten; 

• het faciliteren van bewoning op de percelen in woningen die worden 

gemaakt van natuurlijke bouwmaterialen, zonder verdere aantasting van de 

natuur, welke bewoners over meerdere generaties onder meer betrokken 

zullen worden bij het aanleggen, observeren, beheren en herstel van de 

voedselbossen; 

• het aankopen van nieuwe grond om de visie van de stichting verder uit te 

dragen, onder andere voor de aanleg van nieuwe voedselbossen; en 

• het systematisch inwinnen van wetenschappelijk advies vanuit een denktank 

van deskundige adviseurs over het beleid van de stichting. 

 

De stichting beoogt het algemeen nut en beoogt niet het maken van winst. 

 

3. Middelen 

 

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door schenkingen, erfstellingen en 

subsidies. De al aanwezige middelen zijn gevormd door het familievermogen van de 
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bestuurders. Bij het niet slagen van stichting Phien, zullen de overgebleven financiële 

middelen aan andere goede doelen worden gedoneerd. 

 

4. Bestuur 

 

Het huidige bestuur wordt gevormd door de initiatiefnemers:  

• Peter Slijpen: voorzitter; 

• Imke Slijpen: secretaris; 

• Jesse Slijpen: penningmeester.  

 

De leden van het bestuur mogen niet over het vermogen van de stichting beschikken als 

ware het eigen vermogen. Tevens ontvangen zij geen beloning voor hun werk. Alleen 

onkosten kunnen worden gedeclareerd. 

 

De huidige bestuurders dragen zorg voor een goede start van de doelstelling van 

stichting Phien. De huidige bestuurders willen op korte termijn derden in het bestuur 

opnemen, met het idee dat deze op termijn de visie en doelen van Phien zullen kunnen 

waarborgen. Daarnaast zal ook een Raad van Commissarissen toegevoegd worden aan 

de organisatie. De Raad van Commissarissen heeft onder andere tot taak het 

onderhouden van een geregeld contact met en het adviseren van het bestuur van de 

stichting.  

 

5. Beheer en besteding van vermogen 

 

Het vermogen van stichting Phien zal voornamelijk worden besteed voor de aankoop van 

gronden met of zonder reeds aanwezige opstallen. Sporadisch kunnen er gebouwen 

worden aangekocht om de doelstelling van stichting Phien verder te professionaliseren. 

Zaken die in beheer zullen worden uitgegeven zijn voornamelijk gronden voor de aanleg 

van voedselbossen. Voedselbossen in de vorm van voedselbossen puur sang en 

meergeneratiedomeinen. Daarnaast worden er gebouwen in beheer gegeven waarvan de 

functie de algemene doelstelling van stichting Phien ondersteunen. Hierbij wordt gedacht 

aan werkschuren, ontmoetingscentra, overnachtingsplaatsen, winkels en restaurants 

waar mogelijkheid is om de voeding van de voedselbossen aan te bieden. 

 

Voor de eerste bewoners stelt stichting Phien naast een stuk grond ook een geldbedrag 

ter beschikking voor de aanleg van een nieuw te creëren voedselbos. Dit bedrag zal 

binnen drie jaar gebruikt moeten worden voor de eerste aanleg van het voedselbos. Het 

geld zal enkel en alleen gebruikt mogen worden voor de aankoop van voedselbosplanten. 

Dit is de natuurontwikkeling. 

 

6. Transparantie 

 

Stichting Phien is transparant in haar financiën, doelstellingen en voortgang van haar 

doelstellingen. Zij heeft dan ook de verantwoording om de noodzakelijke documenten te 

delen op haar eigen website: www.stichtingphien.com. 

 

 

 


