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Vijf jaar De Kleine Salamander. 
 

Beste natuur-, bijen-, tuin- en/of muziekliefhebbers, 

 

Op 1 februari a.s. bestaat mijn kleinschalig ecologisch bedrijfje vijf jaar. Tijd 

voor een korte terugblik in woord en beeld. Maar ook tijd voor een blik op een 

nieuwe horizon. Ik hoop dat het ‘kunst- en vliegwerk’ van De Kleine 

Salamander jou en andere mensen inspireert en aanzet tot positieve actie en 

systeemverandering. 

        
9 maart 2014 Loftlûd ( Jelmer, Leopold, Sjoerd) bij Inart, Lemmer     22 november 2014- Let's Gro – 

                                                                                                                    Inspiratie festival-Made in Groningen 

                                                                                                                      ( Foto: Anne Westerhof) 

Nieuwe wegen 

Na bijna 25 jaar bij verschillende overheden te hebben gewerkt werd ik op 1 

februari 2014 ‘plotseling’ fulltime kleinschalig en actiegericht ecologisch 

ondernemer. Voor mijn directe omgeving en mij betekende dat een hele 

verandering; de gebaande paden verlaten en nieuwe wegen verkennen en 

ontdekken. “Wat gaat die Kleine Salamander allemaal doen? Komt dit wel goed 

allemaal? Pionieren? Kleinschalig ecologisch ondernemen?? Van wat 

honingverkoop kan je toch niet bestaan.”. 

 

http://www.dekleinesalamander.com/
http://www.dekleinesalamander.com/
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                                           12 juli 2015 Open Imkerijdagen- Uitleg over het ecologisch bijenhouden 

Bloeien 

De verandering van baan en leven leek voor de buitenwereld misschien een vrij 

‘plotselinge’ actie. Dat was het in mijn beleving niet. Innerlijke behoeften 

borrelden ook in het verleden al op maar bleven toch door alle ‘zekerheden’ en 

het gemak van materiële en financieel comfort wat onder de oppervlakte. 

Biografiek op het juiste moment. Het paste uiteindelijk allemaal precies in 

elkaar. Laat bloeien heeft ook zijn charme. Gelukkig zie ik steeds meer jongeren 

die nieuwe ecosociale wegen bewandelen. Deze pioniers van de onafhankelijke 

‘niet-klasse’ zullen nog wel wat ‘framing’ en systeemtegenwerking ondervinden 

waar ze gelet op de klimaat en systeemcrisis eigenlijk veel meer steun zouden 

moeten krijgen. 

 
Zwerm gevangen in de tuin van De Kleine Salamander   
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Ondersteuning 

Klein beginnen en vooral met veel plezier en creativiteit klein proberen te 

blijven. Het was vanaf het begin een belangrijk uitgangspunt en onderdeel van  

anders werken, anders ondernemen en uiteindelijk ook van anders leven.  

Dat betekende veel doen-denken en op veel gebieden jezelf nieuwe 

vaardigheden aanleren. Maar ook in de buitenlucht, de natuur,  lekker praktisch 

bezig zijn. Dat had als gevolg: veel mooie soms ook vreemde ontmoetingen met 

mensen, planten en dieren. Door alle nieuw contacten en acties heb ik ook veel 

spontane hulp en ondersteuning mogen ontvangen. Van particulieren en  kleine 

ondernemingen met meerwaarde. Maar indirect ook van de geïnteresseerde 

regionale pers, zoals de Leeuwarder Courant  en het Friesch Dagblad.  

 

 
Honingbijen lopen de bijenkast in (Foto Minne Bonnema) 

 

Deuren open 

Acties groot en klein blijven nog steeds nodig: meer dan 150 jaar vervreemding 

omzetten in iets compleets nieuws gaat niet vanzelf. En ook niet zonder mentale 

steun van het thuisfront, vrienden en verwanten. En wat ook belangrijk is een 

blijft: met medepioniers de angstvallig op slot gehouden deuren van de 

verbeelding eindelijk openzetten en vooral de sleutel niet weer teruggeven. Dat 

is misschien nog wel het moeilijkst van alles en tegelijk ook de belangrijkste 

uitdaging. 
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Met de nieuwe bakfiets naar één van de 11 standplaatsen (Ravenswoud) 

 

Bevrijding 

Vele  kleintjes kunnen samen met geduld iets groots bewerkstelligen. Dat 

hebben de bijen mij wel geleerd. Leven en werken gericht op voldoende vrije 

tijd of beter gezegd: vrij te besteden tijd. Dat geeft dan weer veel vrijheid. 

Vrijheid die je met wie of wat dan ook kan delen. Dus niet die vrijheid als een 

steriel bloempje voor jezelf in kunstmatig teer ‘vaasje’ zetten. Vrijheid is niet 

steriel maar is leven en samenleven gericht op creativiteit en gezamenlijke 

vreugde. Niet bang zijn maar met vallen en opstaan- hier en daar een 

schuivertje- opzoek gaan naar de verloren tijd; bevrijding.  

 
21 juli 2018 La Canotier Rouge op bezoek. 

Rondleiding en uitleg over ecologisch bijenhouden en voorstelling didgeridoo 
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28 oktober 2018 Optreden met Monique op Frijlân           www.loftlud.com  

 

In ieder geval heb ik weer 5 mooie jaren aan mijn leven vastgeplakt. En er zit 

volgens mij nog veel meer mooi leven en muziek in. Trouwens, salamanders 

kunnen best oud worden. Ik kijk uit naar de volgende 5 jaar met De Kleine 

Salamander.  

 

Allemaal heel erg bedankt voor jullie ondersteuning. 

 

Sjoerd Bonnema – De Kleine Salamander 

www.dekleinesalamander.com 

 

 

(Natuur)cadeau?    Adopteer een bijenvolk? 

     (Blad) honing? 

     Didgeridooles? 

     Huiskamerconcert? 
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