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auteur & foto's  laura vegter 

Laura schrijft freelance over verbinding met de natuur 

en publiceerde het boek Naar de Aarde. Hoe word ik 

een groene pionier?  

www.naardeaarde.com

Tosca wacht me bij de bushalte op met een 

elektrische !ets. Haar ger (traditionele 

Mongoolse nomadentent) bevindt zich 

vijf kilometer verderop op het erf van 

een monumentale boerderij, in het Friese 

groen tussen de koeien en schapen. 

Idyllisch. Al zal ze me later vertellen dat 

ze het confronterend vindt om middenin 

een weidelandschap te wonen met 

louter Engels raaigras. Ze is op deze plek 

neergestreken om de eigenaren van de 

woonboerderij te helpen hun terrein 

biodiverser te maken.

Het is een van de manieren waarop ze 

zich inzet om een natuurlijkere manier 

van leven te ontwikkelen. Ook draagt ze 

bij als activist, schrijver en spreker voor 

bewegingen als Embassy of the Earth en 

Extinction Rebellion. Dat is hard nodig in 

deze tijd, stelt ze. Urgent zelfs. Daarom zet 

ze zich fulltime in voor natuurherstel op 

basis van giften. Eerst als experiment voor 

een jaar, inmiddels permanent. Wat gaf de 

doorslag?

Op de bres voor pioniersprojecten

“Ik werkte destijds voor een duurzaam 

reclamebureau”, steekt Tosca van wal. 

“Een bezielde organisatie voor merken 

met idealen. Mooi werk, maar ik raakte 

vaak met mijn geweten in gesprek. Ik 

werkte het liefst voor bevlogen start-ups 

zoals Seepje of Kromkommer. Juist deze 

merken hadden nauwelijks budget om 

een marketingstrategie te ontwikkelen. Ik 

constateerde dat ik een te groot gedeelte 

van de dag bezig was met iets wat ik niet 

echt wilde doen.

Ik besloot dat ik me fulltime wilde inzet-

ten voor pioniersprojecten. Die dragen 

enorm bij aan de samenleving, maar 

passen door hun vernieuwende aanpak 

nog niet in de economische structuur. 

Daarom zocht ik naar een manier om voor 

hen te kunnen werken, ongeacht of ik 

daar één-op-één voor betaald krijg.” Tosca 

vindt inspiratie bij Charles Eisenstein, een 

Amerikaanse eco!losoof en pleitbezorger 

van de gifteconomie. Eisenstein is een 

bekende, internationale spreker met een 

groot bereik. Ze vraagt zich af of het voor 

haar ook mogelijk is om te kunnen leven 

op basis van giften. 

Crowdfunden van een basisinkomen

Het kwartje valt als ze de koppeling maakt 

met een basisinkomen. Dat voorziet in 

je levensbehoeften, waardoor je vrijuit 

kunt kiezen hoe je wilt bijdragen aan de 

maatschappij. “Met een basisinkomen 

zou ik mij vrijwillig kunnen inzetten voor 

projecten die ik belangrijk vind, zonder 

overwerkt te raken door de combinatie 

met een betaalde baan.” Ze besluit haar 

eigen basisinkomen te crowdfunden. “Zo 

kan ik de impact van mijn werk zo groot 

mogelijk maken, alles gratis aanbieden en 

zoveel mogelijk mensen bereiken.”

Er is nog een belangrijke reden om deze 

Ruim een jaar geleden besluit Tosca het experiment aan te gaan. Ze neemt ontslag 

en voorziet in haar levensonderhoud door het vragen van giften. Het doel: zich 

fulltime kunnen wijden aan liefdevol activisme voor de Aarde.

Door de gifteconomie leer ik 
omgaan met veranderingen
Tosca Peschier legt uit hoe leven  
van giften veerkrachtig maakt
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sprong in het diepe te wagen. “Ik heb een 

groot gevoel van urgentie. De ecologische 

crisis en klimaatcrisis houden mij al jaren 

bezig. We staan niet aan het begin, we 

zitten er middenin! In het voorjaar van 

2019 ontmoette ik bij Extinction Rebellion 

voor het eerst een groep mensen die deze 

ernst echt zien en ook voelen. Het web van 

leven dat we kennen en waar we deel van 

uitmaken, wordt vernietigd. Er is simpel-

weg geen tijd om eerst op de ouderwetse 

manier aan mijn carrière te werken, voor 

ik invloed uit kan oefenen.”

De natuur geeft gratis

Tosca vindt inspiratie voor onvoorwaar-

delijk geven en nemen in de natuur. “Een 

gifteconomie sluit veel beter aan bij hoe 

ecosystemen werken. Een plant of boom 

krijgt licht van de zon, water van de regen, 

voeding uit de bodem … Dat zetten ze 

om in suikers, die ze weer doorgeven 

aan schimmels en mensen. Overal in de 

natuur zie je een continue uitwisseling en 

dat gebeurt allemaal gratis. Geen enkele 

soort houdt in een huishoudboekje bij wat 

ze geven en nemen. Toch nemen ze niet 

meer dan nodig. Wij mensen leven ook in 

dat web. Wij staan er niet los van, zoals we 

in westerse culturen zijn gaan geloven.”

Wendbaar en weerbaar

Leven van giften maakt wendbaar, 

constateert ze. “Ik ben niet gebonden 

aan een contract of freelance opdracht, 

dus als ik voel: hier wil ik echt iets mee 

doen, dan kan dat. Deze zomer en herfst 

werkte de eu aan nieuwe wetgeving om 

bijen te beschermen tegen pesticiden. We 

vernamen dat minister Schouten meegaat 

met de lobby van de pesticidenindustrie. 

Daar lig ik nachten wakker van. Rond 

mijn ger zie ik hoe weinig insecten er 

zijn; het voortbestaan van de mensheid 

hangt ervan af. Ik heb een vriendin gebeld 

met een stichting voor bijen: wat kan ik 

doen om je te helpen? Samen hebben we 

een petitie opgezet en een opiniestuk 

geschreven met experts.

Met deze manier van leven laat je nogal 

wat los. Bijvoorbeeld de zekerheid van 

een vast bedrag op je bankrekening aan 

het eind van de maand. Dan heb ik ook 

nog gekozen voor wonen in een ger, een 

nomadische manier van leven zonder 

vaste plek. Toch maakt deze levenswijze 

mij weerbaarder, veerkrachtiger. Bij het 

uitbreken van de coronacrisis heb ik 

bijvoorbeeld nooit gedacht: wat gaat er 

nou met mijn inkomen gebeuren? Juist bij 

een crisis kan ik bijdragen met de kennis 

en vaardigheden die ik opdoe rond nieuwe 

manieren van leven.”

Bijdragen

“Wat voor mij het meeste telt, is dat de 

gifteconomie mij in staat stelt om bij te 

dragen aan mijn directe leefomgeving. Het 

voelt voor mij natuurlijk om meer tijd met 

de mensen om me heen door te kunnen 

brengen. Ik kan er zijn voor mensen die 

het nodig hebben, bijvoorbeeld bij verlies 

van een dierbare. In de traditionele 

economie moet je die dingen er een beetje 

tussendoor doen.

Ik kan iets teruggeven aan de insecten en 

de bodem. We onderzoeken hoe we het 

landschap rond de woonboerderij aantrek-

kelijker kunnen maken voor insecten en 

kleine zoogdieren. We maken bijvoorbeeld 

het grasland kruiden- en bloemrijker 

volgens permacultuurprincipes. Wellicht 

inspireren we de regio door te laten 

zien hoe de graslanden er ooit uitzagen. 

Samenleven met de natuur is voor mij 

heel wezenlijk. Het liefst trek ik komend 

voorjaar naar een volgende plek om te 

helpen de biodiversiteit te vergroten. Tips 

zijn welkom!” 

www.groeneliefde.nl


