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Inspired and supported by nature and our holistic, yet logical and simple vision, we explore and integrate awareness,
health and sustainability.

Alchemist Garden provides for a high standard of healthy and sustainable products, services, systems and knowledge.
This applies to our products, as well as to our services and organization. In the realm of our facilities, we catalyse
development, passion and collaboration of both self-employed ànd those who want to become self-employed. From a
consistently developed sustainable basis we focus on providing space for self-guidance, feeling, passion,
transparency and mutual exchange. Starting point is (y)our own motivation and ability to play, work with and connect to
all these qualities.
In whatever form, we support you to (more) self-sufficiency and assume this is achievable for everyone, especially in a
sustainable collective as ours. We are looking for and experiment with more sustainable forms of organization. Our
intention is to create a healthy, sustainable, self-sufficiant community, supported and led by the abundance of grass-root
passion, driven by personal potential.
To cocreate within this frame, please notice that we do not work with staff (personnel, payroll, salary, etc.). Instead we
cooperate with freelancers, self-employed, volunteers, interns and participation places. Built from a holistic, simple and
logical vision, already a lot of quality, structure and wisdom has been created. This is our capital and we love to share it
for your unpaid training period. Its length depends on your experience, knowledge, availability, speed, quality, etc.
If you are interested, please send your resume with a cover letter to Alec Boswijk: info@energieregie.nl. Also if you like
to offer conscious products, your services, any other passion, abundancy, use our conscious whole food label or more
information. If you are interested in organizing an event with us, please read our guidelines here.

Dutch
Het Centrum voor Energieregie / Alchemist Garden is een snel groeiend collectief. We onderzoeken, experimenteren
met en integreren bewustzijn, gezondheid en duurzaamheid. Dat geldt voor onze producten, maar ook voor onze
diensten en organisatie. We katalysateren ontwikkeling, passie en samenwerking; van zelfstandigen en voor hen die
zelfstandig willen worden. Wil je met ons samenwerken, houd dan rekening met het volgende:
Behalve dat wij voorzien in een hoge standaard van gezonde en duurzame producten, diensten, systemen en kennis,
experimenteren wij ook met een duurzame organisatievorm. We werken niet met dienstverbanden (personeel, loonlijst,
salaris etc.), alleen met freelancers, zzp'ers, vrijwilligers, stagiaires en participatieplaatsen.
In welke vorm ook, we ondersteunen daarbij iedereen naar (meer) zelfstandigheid en gaan ervan uit dat dit voor
iedereen haalbaar is. Vanuit een zich steeds verder ontwikkelende duurzame basis, richten we ons vooral op het
creëren van ruimte voor gevoel, passie, transparantie en uitwisseling. Startpunt is onze eigen motivatie en ons
vermogen te reflecteren en ons met deze kwaliteiten te verbinden
Vanuit een holistische, eenvoudige en logische visie is al veel kennis en structuur opgebouwd. Mede daarom is er altijd
sprake van een onbetaalde trainingsperiode. De lengte daarvan hangt af van je ervaring, kennis, beschikbaarheid,
snelheid, kwaliteit etc.
Mocht je geïnteresseerd zijn, stuur dan je CV met een motivatiebrief naar Alec Boswijk, info@energieregie.nl. Ook
voor meer passie, overvloed en informatie.

http://www.energieregie.nl
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