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In drie jaar is heel veel gebeurd en te danken aan veel bijzondere vrienden, gasten, vrijwilligers, freelancers, ambtenaren
en leveranciers, die met hun betrokkenheid, feedback, loyaliteit, passie, vertrouwen en enthousiasme de moeite en de
tijd namen om de nodige inzet, transparantie, service of middelen, waarmee de mijlpalen werden geslagen. Een goed
moment om enkelen daarvan dank en eer te betuigen:

Alle kinderen op de hele wereld, met name mijn zoon Simon, die mijn grootste bron van inspiratie zijn; zijn moeder die
mij -met hem- een tweede vaderland schonk; de ambtenaar van het DWI, die mij in 1999 vertelde me ziek te melden,
toen ik burned out was; het Tibetaanse Centrum, waar ik voor eerst in contact kwam met de zachtheid van yoga en
meditatie; mijn psychotherapeut Rob Dekkers, die me liet inzien dat blowen vooral wartaal oplevert; mijn Raja Yoga leraar
Frank de Boer, die mij 4 jaar lang één op één bij mijn aarding en energetische basiskennis begeleidde; Margot van
Genderen, ex van mijn leven, die mij 12 jaar lang op het thuisfront ondersteunde; mijn ouders die mij financieel
bijstonden; Nico Schoen, die mij voorziet van talloze nuttige contacten; Marguerite Evenaar, die mij succesvol begeleidde
bij mijn re-integratie; Nelleke Aulman, die me bewust maakte van de diversiteit van mijn talenten en vermogen om deze
t.b.v. mijn passie te laten samenwerken; Martijn Winnen, vastgoedhandelaar met een groot hart, eigenaar van de
Overtoom 409 en bij mijn weten de enige in de hele wereld die duurzaam verbouwde panden verhuurt; Cosmas Weeber,
stichtinggenoot, kunstenaar en uitvinder van organisch meubilair; Johan vd Beek, die een jaar lang elke dag vrijwillig in
de winkel werkte en er nog steeds heel veel reclame voor maakt; Nicole Waasdorp, de eerste (en beste ever) raw food
chef van Energieregie, crediteur; Matthijs Hillenius, voor het maken van een ondernemersplan; Carl Voorhaar en de
afdeling vergunningen van de stadsdeelraad West, die een vergunning mogelijk maakte; Robert-Jan Simons, Felix Baas
en daaronder een paar mensen die bijzondere inspanningen hebben verricht: Lammert Mulder voor de export van het
groene goud (moringa) uit Senegal; Loyenda, vrijwilliger en grondlegger van onze raw food keuken, Laura de Zanger, die
daarna voor continuiteit in de keuken zorgde, crediteur; Amanda Rubio, maakte behalve met de allerbeste
kokosmakronen vooral indruk met haar innerlijke schoonheid en niet klein te krijgen vrolijkheid, crediteur; Martin Dirksen,
zo trouw als zijn hazewind hond verrichtte hij wonderen met blender, hamer en schroeverdraaier, crediteur; Amalia van
Neederveen Meerkerk, een ongeevenaard multitalent die vrijwillig de hele redecoratie van de achterwanden (inclusief
boom) ontwierp en uitvoerde; de bijzonder getalenteerde Armin Ardi en Herman Giskes, die de wanden en boom
meerdere keren leemstucten, crediteur; Jonathan Roos, vrijwillig raw food inkoop liefhebber/expert en alchemist in de
keuken; Selim Ilkin, bekend om zijn flitsende humor, de toegewijde Melissa Garcia-Koel en multi inzetbare Britt Velthuis,
allen bijzonder loyale, lieve en gedreven vrijwilligers; Eelco vd Veen, systeemexpert, steun en toeverlaat voor creatieve
oplossingen bij complexe materie, sponsor; Eric Minnebo, de held die al maanden aan de mooiste (gulden snede) bar
van Amsterdam zwoegt, crediteur; Eco-logisch, crediteur; Thecla Gieles, die op het laatste moment insprong om de
opbouw van de nieuwe inrichting nog op tijd klaar te krijgen, crediteur; Agriton, leverancier van EM-producten, crediteur;
Rogier van Apeldoorn en Herman Veerkamp, voor het leveren van exclusieve producten, beide crediteuren; Syds,
sponsor van de samovar, crediteur: de Wilhelminawinkel, die ook ongevraagd een deel van het bamboehout voor het
meubilair voorfinancierden; Fred Cozijn voor zijn bijzondere en toegewijde steun; en last but not least: mijzelf, voor het
creëren en omarmen van alles in en om mij heen; niets was er volbracht zonder al deze liefdevolle input.
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