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Pleisterplaats voor de wereld van morgen 

Kan het ook anders?































Anders eten







Anders zaken doen











Anders bouwen 















Anders bouwen 

































Een publieke versie van ons oude huis
Kazerne-gebouw A werd de Groene Afslag

















Ingrediënten:
- Een goede en ruimtelijke basis.
- hergebruikte materialen en spullen
- Kleur
- Groen
- Kunst
- Humor



Lokaal oogsten 





































































Alles heeft een verhaal





Twee manieren van kijken:
zien en ervaren







en exterieur



Het oude gebouw zien we als canvas voor ‘Artification’.
Deze Engelse term komt het dichtst bij het benoemen van
wat wij beogen: Het is de bedoeling bezoekers te laten
verwonderen, te inspireren en een beetje uit hun comfortzone
te halen. Alles weldoordacht maar met een rafelrandje.
Hergebruik, de verhalen van oude spullen en materialen, kleur
en humor spelen hierbij een grote rol. Vaak worden dingen
anders gebruikt dan waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld zijn.
Door ‘Artification’ krijgen op het oog afgeschreven spullen en
materialen weer een doel. Ze verworden tot bruikbare kunst.
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