
      
Bijna alle landbouw grond is gefinancierd door banken en beleggers. Die verdienen 
daar veel geld aan. Ze zien grond als investering: grondprijzen en rente worden 
hoger en hoger. Dat maakt het haast onmogelijk de huidige landbouw te veranderen. 
Voor boeren wordt het steeds moeilijker het hoofd boven water te houden. Wij 
willen hier niet aan mee doen. Volgens ons is grond van iedereen, we moeten er 
samen van kunnen leven. En het aller belangrijkste is misschien wel dat de grond 
goed en eerlijk wordt gebruikt. 
 

 
 Samen staan we sterk. 
 

We zoeken 1000 mensen die ons 100 euro willen lenen.  
Met 1000 x 100 is 100.000 euro kunnen wij er met zijn allen, zonder bank, voor zorgen 
dat de Eemstuin door gaat, dat de grond vitaal blijft en er samen van kunnen eten. 
Het zijn 1000 leningen van 100 euro. Deze leningen betalen wij terug op basis van 
jouw leeftijd. Dat betekent: de oudste leners krijgen als eerst hun 100 euro terug 
en de allerjongsten als laatste. Elke maand betalen we minimaal 5 x 100 euro terug. 
 
De maximale looptijd is 100.000/500 is 200 maanden, een kleine 17 jaar. En omdat 
voor niets de zon op komt ontvang je als dank eenmalig een bon voor een rijkelijk 
gevulde groentetas ter waarde van 15 euro in te wisselen bij onze kraam op de 
Vismarkt of kom langs op een van onze opendagen. 
 
 
 
Door de leenovereenkomst in te vullen en op te sturen naar 
eemstuingaatdoor@gmail.com of naar Paaptilsterweg 7, 9982 XP  Uithuizermeeden. 
De actie loopt tot 31 december 2018. 
 
 
 
Doe je investering cadeau. Bijvoorbeeld aan uw (klein)kind. Dan krijgt die tegen de 
tijd dat hij of zij op kamers gaat een zakcentje en een pakket vol verse groente. 
Meerdere malen 100 euro in de Eemstuin investeren of iets doneren is ook mogelijk. 
 

 
 

Op 6 oktober en 3 november aanstaande organiseren we een opendag. Je bent van 
harte welkom om de Eemstuin te komen bekijken en al je vragen te stellen. 
 
Hartelijke groeten,  Liz & Jouke 
 
PS. Wil je ons helpen met een grotere lening, neem dan alsjeblieft contact met ons op. 
 
www.eemstuin.nl 
eemstuingaatdoor@gmail.com 
Liz: 06-16 720 403 
Jouke: 06-45 006 396 
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