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Amanda trekt wat blaadjes van een 
katukstruik en laat ze ons proeven. 
“Katuk is een vergeten soort, die bomvol 
voedingsstoffen zit,” legt ze uit. Op het 
terrein is ook jackfruit (of nangka), de 
moringaboom en wilde Indische sla te 
vinden. De soorten zijn op het eiland 
geïntroduceerd door oprichter Chris 
Shanks. Hij is het meesterbrein achter 
Bona Fide en reist de wereld over om 
in vergelijkbare klimaten soorten te 
scouten die mogelijk goed aarden in 
dit microklimaat. Op het moment dat 
wij hier zijn, is hij ook weer onderweg. 
In 2002 begon hij met het ontwerp 
van de boerderij, inmiddels wordt  
hij bijgestaan door een aantal vaste  
coördinatoren. Maar als agricultureel 
directeur is hij verantwoordelijk voor 
de experimenten en proeven met 
planten. Amanda: “Het is belangrijk 
om een grote diversiteit aan soorten 
te verbouwen. Heb je één soort op je 
akker, zoals bij gewone of biologische 
landbouw, dan put je de aarde uit. 

Het zijn bijna heilige geboden voor de 
vrijwilligers, coördinatoren en studenten 
die op Bona Fide werken. Als perma-
cultureel project is de boerderij op de 
helling van de Maderas-vulkaan een 
soort Utopia in de tropen. Het dubbel-
vulkaaneiland Ometepe lijkt het ge-
droomde land voor permaculturisten, 
want naast Bona Fide zijn er op het  
eiland nog zo’n tien andere boerderijen 
die op dezelfde manier werken.   
Wat permacultuur precies is, is niet 
gemakkelijk in één zin te vangen, zo 
blijkt als coördinator Amanda Harris 
ons rondleidt over het terrein. Ze legt 
uit dat we Bona Fide eigenlijk als een 
miniatuur-ecosysteem moeten zien. 
Permaculturele ontwerpers proberen 
een stelsel te ontwerpen dat genoeg 
voedsel produceert, en net zo zelf-
voorzienend en veerkrachtig is als  
de natuur zelf. Het moet een gezonde 
waterhuishouding hebben, brandstof 
en bouwmaterialen produceren, en  
be scherming bieden tegen natuur-
geweld en klimaatverandering.

Met een paar ferme macheteslagen hakt 
Charlie Morgenstein een termietennest 
los van de boom. Samen gooien we het 
in een grote zak, die Charlie daarna 
uitschudt  in de kippenren. Enthousiast 
stuiven de kippen af op hun ontbijt. 
“Voor hen is dit een delicatesse,” zegt 
Charlie, een twintiger uit Manhattan 
met een enorme bos krullen. We gaan 
op de grond zitten en staren een 
poosje naar de rondscharrelende en 
gretig pikkende vogels. Dat we die 
ochtend de kippen ‘moeten doen’ is 
zo slecht nog niet. Dan gaat er eentje 
op Renée zitten. “Kijk uit, die gaat 
poepen,” doorbreekt Charlie de stilte. 
Renée is hem dankbaar voor de waar-
schuwing.
Even later schrapen we gehurkt bam-
boebladeren bij elkaar. Het lijkt afval, 
maar binnen een permacultuursysteem 
bestaat afval niet. De bladeren funge-
ren als bodem voor de kippen, die er 
met veel genoegen in scharrelen en 
wroeten. In een tweede leven wordt 
het compost. “Bamboe maakt alles 
mooier,” zegt Charlie. De gekweekte 
bamboe wordt hier op de Nicaragu-
aanse permacultuurboerderij Bona 
Fide gebruikt als natuurlijk bouw-
materiaal. “Bouwen met bamboe  
bezorgt ons wel kopzorgen,” vertelt 
Charlie. Hij geldt als routinier, aange-
zien hij al vier maanden op Bona Fide 
werkt. “Er zijn een hoop problemen 
met insecten. We hebben nog geen  
manier gevonden om het op een  
niet-chemische manier op te lossen. 
We experimenteren nu met het be-
handelen van de bamboe met rook.”

HEILIGE GEBODEN
Bouwen met natuurlijk materiaal. Geen 
afval creëren. Afblijven van pesticiden.  

Uit liefde
voor de 
bodem

Als digitale nomaden reizen journalisten Emiel van 

Dongen en Renée van Heteren naar alle uithoeken  

van de wereld. Op zoek naar verhalen. Op het 

Nicaraguaanse eiland Ometepe vinden ze een kleine 

groep mensen die zelfvoorzienend leeft, volgens  

de principes van permacultuur.
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En in het geval van natuurrampen of 
ziektes heb je met veel verschillende 
soorten meer kans dat enkele gewassen 
zullen overleven.”

HOF VAN EDEN
Wie over het weelderige terrein vol fruit-
bomen, medicinale planten en pittoreske 
bamboegebouwtjes loopt, waant zich in 
het paradijs. Maar dat het Hof van Eden 
niet per se een vijfsterrenhotel is, blijkt als 
we aankomen bij een hokje van bamboe. 
Solo caca/poo only staat er op een bordje 
op de deur. “Plassen doe je in de bosjes, 
poepen in dit hokje,” verduidelijkt Amanda. 
Dat eenvoudige kakhuis illustreert op 
fraaie wijze hoe het hier werkt. Een perma-
cultureel systeem moet zo gesloten als 
mogelijk zijn. Er wordt zo min mogelijk 
geïmporteerd in het ecosysteem, en er 

mag niets uit. Voor het keukenafval heeft 
Bona Fide kippen en varkens, voor het 
menselijke afval dit toiletrecyclesysteem. 
Het werkt als volgt. Je behoefte doe je 
in een bak met rijstkaf, oftewel schilletjes 
van rijstkorrels, en dek je af met twee 
scheppen kaf. Als de bak vol is, gaat de 
deksel erop. Een half jaar later is het 
compost. Waar de compost wordt uitge-
strooid, groeien de fruitbomen als kool. 
“De bodem wat liefde geven,” noemt 
Amanda dat. Het is een mooi voorbeeld 
van het stapelen van functies, één van 
de leidende principes van permacul-

tuur. Amanda: “Er is geen poep als afval, 
we krijgen compost, verspillen geen 
drinkwater met doortrekken en boeren 
hoeven het rijstkaf niet te verbranden, 
waardoor er geen CO2 vrijkomt.”

OPENLUCHTSLAPEN 
Voor dag en dauw melden we ons in de 
open keuken voor werkoverleg en rond 
het middaguur is de werkdag voorbij. 
Een tropenrooster, met het oog op de 
verzengende zon in Centraal-Amerika. 
Na de ontspannen kippendienst schuiven 
we met zeven vrijwilligers aan voor het 
ontbijt: een goddelijk bord Spaanse  
tortilla (gebakken ei en aardappel), het 
nationale Nicaraguaanse gerecht gallo 
pinto (rijst met bruine bonen), gebakken 
banaan, mango, ananas en avocado.  
Het leven is hier ‘verrukkulluk’, denken 
we. Totdat vrijwilliger Matt, die er net 
drie dagen is, uitslag op zijn arm laat 
zien. Mogelijk een soort mijt, is de con-
clusie. Dan komen de verhalen. Rebecca 
ligt vandaag op bed. Ze heeft een griep 
die hier geregeld rondwaart en waarvan 
je volgens Amanda ‘heftig gaat over- 
geven en het gevoel krijgt alsof je in één 
nacht honderd jaar ouder bent geworden’. 
Sam is al een paar keer gestoken door 
een schorpioen. “Kwestie van tijd voor 
het jou gebeurt.” 
Permacultuur nastreven, betekent  
ge speend zijn van comfort. De ‘open air’ 

slaapvertrekken zijn weinig meer dan 
bedden met klamboes onder een afdak.  
Douchen doe je in de buitenlucht. Wifi 
en stroom zijn er, dankzij zonnepanelen, 
maar alleen in de keuken. Energie mag  
immers niet van buiten het ecosysteem 
komen, daarom is Bona Fide niet aan-
gesloten op het elektriciteitsnet.
Iedereen die hier werkt, neemt het voor 
lief. Alles voor het experiment. Want dat 
is Bona Fide eigenlijk. Een experiment met 
een missie. Amanda: “Door te experimen-
teren met zelfvoorzienende agrarische 
systemen, willen we de voedselzekerheid 
op het eiland verbeteren.” 

FRIET VAN JACKFRUIT
De oorspronkelijke bewoners van het  
eiland verbouwen maar één soort tegelijk, 
bijvoorbeeld rijst of maïs. Daarvan raakt 
de grond uitgeput. Bovendien zijn ze 
kwetsbaar voor prijsschommelingen.
Bona Fide wil de boeren laten kennis-
maken met nieuwe soorten en duurzame 
manieren van landbouw. Daarom is er 
zo’n vijftien man lokaal personeel in 
dienst. ’s Ochtends draaien ze mee en  
‘s middags passen ze het geleerde toe  
op hun eigen akkers. 

“Afgelopen zaterdag hadden we een seed 
exchange,” vertelt Amanda. “Lokale boeren 
mogen zaden of stekjes meenemen, in ruil 
voor bijvoorbeeld een gedicht of knuffel.” 
Het werkt. De jackfruit, door Chris gescout 
in Zuid-Oost Azië, is populair bij eiland-
bewoners om zijn veelzijdigheid. De 
Bona Fide-chefs maken er zelfs friet van.

HART VAN DE BOERDERIJ
Momenteel telt Bona Fide nog geen tien 
bewoners. Toch kan het met zo’n vijftig 
man aan vaste mensen, stagiaires, vrij-
willigers en groepen scholieren of studen-
ten zo druk zijn als een verstoord mieren-
nest. “De mensen die hier komen, willen 
vaak op een niet zelfzuchtige en con-
sumptieve manier reizen of iets leren,” 
aldus Amanda. Maar wat heb je eraan 
om hier te leren over permacultuur als 
je zelf geen landbouwgrond hebt?  
Amanda: “Permacultuur kan op elke 
schaal, je hebt er niet veel voor nodig.  
Ik heb een jaar lang een schoenendoos 
met aarde en wormen onder mijn bed 
gehad, zonder dat mijn kamergenote het 
wist. Je kunt ook met een stel vrienden 
investeren in een volkstuintje.” 
Op vrijdag zitten de bewoners altijd samen 

Majestueus eiland
De Spaanse veroveraars zagen zo’n immense watermassa, dat ze dachten een  
zee ontdekt te hebben. Maar toen ze hun paarden van het water zagen drinken, 
doopten ze het meer - dat acht keer zo groot is als het IJsselmeer - La Mar Dulce: 
De Zoete Zee. 
Het grootste eiland in het meer van Nicaragua is Ometepe. Het is zo groot als 
Ameland en telt 40.000 inwoners. Met zijn hoog boven het wateroppervlak  
uittorende vulkanen Concepción en Maderas, achtvormige oppervlakte en  
welige flora oogt het bijna mythisch. 
Ometepe telt een opvallend groot aantal permacultuurboerderijen. Waar-
schijnlijk vanwege de vruchtbaarheid van de vulkaangrond, de aantrekkings-
kracht van het majestueuze eiland op natuurliefhebbers en het feit dat hier  
opgeleide permaculturisten vervolgens zelf een permaboerderij starten.

in de keuken, het hart van de boerderij. 
Dan bespreken ze hoe het met iedereen 
gaat. Want ook dat is onderdeel van  
permacultuur: taking care of the people. 
Sam Phelps is hier al zes maanden. Hij 
heeft veel geleerd, maar het meest 
waardevolle dat hij hier heeft opgedaan, 
is zelfinzicht. Sam: “In het Westen word  
je grootgebracht met het idee dat je  
rijk moet worden om succesvol te zijn.  
Hier ben ik gaan inzien dat succes ook 
bestaat uit rijkdom in andere vormen  
van kapitaal. Zoals sociaal kapitaal, 
weelde in vriendschappen. Spiritueel  
kapitaal. Intellectueel kapitaal, uit- 
gedaagd worden en dingen leren.”  
Over twee maanden keert hij terug  
naar huis om zijn studie op te pakken. 
“Ik begrijp nu dat ik door te studeren  
het maximale uit mezelf kan halen, 
waardoor ik uiteindelijk meer voor  
anderen kan betekenen.” 
Mensen komen, mensen gaan - het gros 
keert hier nooit meer terug. Maar Sam 
wel, zegt hij. “Als agricultuurleraar voor 
de kinderen op het eiland.”

   
   projectbonafide.com

NATUURLIJKE MATERIALEN,

GEEN AFVAL, AFBLIJVEN 

VAN PESTICIDEN; HET ZIJN 
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