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2015 - Rustig ontwaken 
De Kleine Salamander bestaat 1 jaar 

 

Op 1 februari 2015 bestaat De Kleine Salamander (DKS) formeel 1 jaar. Ik herinner mij nog heel 
goed hoe ik de overgang van 25 jaar een vaste baan naar de vrijheid van DKS samen met Tessa in 
Leeuwarden en op informele wijze tijdens een crea- muziekfeest 1hebben gevierd. Hierbij bedank 
ik alvast de mensen die mij in 2014 hebben gesteund. 

 

Uitdaging & AARDE- inkomen 

Ik had mij al op een enorme uitdaging voorbereid en dat was het ook. Idealistisch, overgave, 
creatief, muziek, praktisch, ecologisch imkeren, tuinplannen maken, verlies, geluk, plezier, 
protest, hier en nu, vergezicht, zorg, moe, optimistisch, het glas is halfvol, de vaart erin houden, 
nieuwe dingen bedenken en uitvoeren. Dit alles bedacht of uitgevoerd in zelfgekozen kleuren en 
onwaarschijnlijke klanken waarvan hopelijk veel mensen hebben mogen genieten.  

     En ja, ‘Geld verdienen is geen (werk)doel op zich maar een mooie bijkomstigheid’2,   Verder 
loskomen van het infuus, van de door economische groeidenken en grootschaligheid toegediende 
‘massa(media)-vanzelfsprekendheid’ . 

 

Het is natuurlijk geen ‘wereldinkomen’ geworden maar ik ben tevreden met het, ook dankzij u, 
verdiende AARDE-inkomen. Armoede blijkt, maar dat wist ik al, heel erg relatief te zijn. 

 

2015 - Zoemende Wegen 

‘Zoemende wegen’. Dat is de naam van mijn projectplan voor 2015. Een bijenbiodiversiteitsplan 

waarvoor ik bij verschillende  instellingen (Provincie Fryslân, Ionastichting) subsidie probeer te 

krijgen maar nog zonder resultaat.  Toch blijven ook zonder subsidie de ‘Zoemende wegen’ voor 

DKS in 2015 e.v. richtinggevend en een leidraad voor de verschillende kleinschalige 

bedrijfsactiviteiten: 

Bijen-  Ecologisch imkeren, streekeigen honing, adoptie bijevolk, voorlichting 

Tuin -  Levende Tuin, planvorming en uitvoering 

Muziek  Didgeridoo, les, optreden en optreden met andere muzikanten. 

 

Rustig ontwaken 

Ik hoop u ook in 2015 weer te ontmoeten. Ik hoop ook dat we samen weer in alle rust een stap 

kunnen maken richting ontwaken. Niemand weet hoe oud een kleine(water)salamander 3wel niet 

kan worden. Spannend! 

 

De Kleine Salamander – Sjoerd Bonnema                  Cadeautip: Adoptie bijenvolk 

                                                           
1
 Ga naar https://www.youtube.com/watch?v=p1OBDoDz0r4&feature=youtu.be 

Muziekstukken en afscheid met didgeridoo:  
00.00-  7.30 min   Inleiding feest, Ontwakende beer, Snake dancing in it self  
12.46-16.20 min   Didgeridooblues  
17.38 min              Gedicht Graaf van Medwert met op didgeridoo De Kleine Salamander 
31.28 min-             Toegift- Improvisatie. 
2
 http://www.dekleinesalamander.com/visie.html 

3
 Schattingen over de ouderdom van de kleine watersalamander gaan, onder gunstige omstandigheden, uit van 

wel 18 jaar! Ik hoop dan met pensioen te zijn. 
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