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Autarkisch Info Centrum 

• Ecologische bewustwording 

• Opleiding Earthship bouwen 

• Educatie in duurzame systemen 

• Educatie in duurzaam leven en wonen 

 
Armoede Bestrijding 

• Begin met hulpbehoevenden in Orania 

• Dit project kan herhaald worden in 

gebieden buiten Orania 

 
Bouw uw eigen Earthship 

• Met uw voordelige belegging  helpt 

u hulpbehoevenden 

• Mogelijkheid om zelf te bouwen 

• Mooie natuur en warm klimaat  

• Duurzaam leven en wonen 

http://www.aardskip.com 
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Aardskip - Zuid-Afrikaans voor Earthship 
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PlaatsPlaatsPlaats  

240km naar  

Bloemfontein 

162km naar 

Kimberley 

820km  
Kaapstad 

630km 
Jhb 

Orania 

• Onafhankelijke gemeenschap 

• Economische zelfstandigheid 

• Ecologische duurzaamheid 

• Hulp aan behoeftige mensen 

Jhb - Johannesburg 
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Orania ligt aan de oever van de Oranjerivier 

en is omringd door het uitgestrekte en prachtige 

Karoo landschap. Er is een overvloed aan klei-

ne wilde dieren en een grote verscheidenheid 

vogels waaronder ook watervogels. De Oranje-

rivier biedt ook de mogelijkheid tot hengel- en 

watersport. Na de spectaculaire zonsondergan-

gen kunnen sterrenkijkers ’s nachts het onbe-

zoedelde hemelruim bespieden. Orania be-

schikt o.a. over sportvelden, zwembad, lan-

dingsbaan voor kleine vliegtuigen of helikop-

ters, bibliotheek, postkantoor, supermarkten, 

kerken, scholen, B&B’s voor overnachtingen, 

musea en rotsgravuren. 

Onafhankelijke gemeenschap: Doel van Ora-

nia het creëren van een gemeente waar het 

behoud van het cultureel erfgoed van de Afri-

kaner en autonomie nageleefd wordt.  

Het autonome beleid heeft ook tot gevolg dat 

Orania een zeer veilig dorp is. De criminaliteit 

in de rest van het land komt in Orania niet 

voor.  

Economische zelfstandigheid: Werk wordt zo 

ver mogelijk gedaan door de inwoners zelf. 

Dus betekent het dat alle projecten die uitge-

voerd worden, ook werkschepping bieden voor 

de plaatselijke gemeenschap. 

Ecologische duurzaamheid: Orania is een van 

de weinige plaatsen in Zuid Afrika waar het 

huis afval op grote schaal gerecycled wordt. Er 

wordt ook permacultuur toegepast en groten-

deels in eigen behoefte voorzien aan eten. 

Overal zijn alternatieve energiebronnen te zien 

en er wordt onderzoek gedaan naar het opwek-

ken van eigen groene stroom. 

Hulp aan hulpbehoevenden: De gemeen-

schap, door het ‘Helpsaamfonds’, reikt graag 

een helpende hand uit naar haveloze Afrikaners 

die zich tot Orania wenden. Met huisvesting, 

eten, kleding, maar vooral werkschepping krij-

gen zij nieuwe hoop op de toekomst. 

Naast ons Autarkisch Informatie 

Centrum, biedt Project Aardskip u 

ook de mogelijkheid om een stuk 

grond in Orania te bemachtigen en een 

Earthship te bouwen. Dat kan zijn als 

investering, om te verhuren of om er 

zelf gebruik van te maken, bijv. als 

vakantiehuisje. De administratie bij 

verhuring laat u aan ons over. U koopt 

rechten op ¼ hectare grond al vanaf € 

20.000 en de earthship kunt u zelf bou-

wen of door ons laten bouwen. Bouw-

kosten bedragen ongeveer €700 per 

m².  Zodoende draagt u niet alleen bij 

aan een beter milieu, maar ook werk-

verschaffing aan de plaatselijke bevol-

king. Een gedeelte van de koopsom 

gebruiken wij om armoede te bestrij-

den door hulpbehoevende mensen te 

helpen met: 

1.Opleiding om zelf earthships te bou-

wen. 

2.Opvoeding in duurzaam wonen en 

leven. 

3.Grond en systemen beschikbaar te 

stellen zodat zij hun eigen earthship 

kunnen bouwen. 

Wilt u geen grond kopen of geen 

earthship bouwen, maar u wilt toch 

een bijdrage leveren dan kunt u het 

ook doen d.m.v. financiële of andere 

giften. Vrijwilligers zijn ook welkom. 

Contact ons voor meer bijzonderheden 

bij: info@aardskip.com 

http://www.aardskip.com 


