
Beste Prajna deelnemer!

Wij  zijn  blij  dat  we  je  langs  deze  weg  structureel 
kunnen gaan informeren over de realisatie van Stiltij. 
We hopen de droom zo wat  te  verlevendigen voor 
iedereen.   Tenslotte  maak  jij  ook  deel  uit  van  het 
'draadloze  netwerk'  dat  ons  naar  Stiltij  leidt.  Wees 
welkom en geniet.

Hartelijke groeten, 
stuurgroep Stiltij

= = =   weblog.stiltij.nl   = = =
Een medium om snel te informeren en interactie mogelijk 
te maken werd gezocht,  zodat  Stiltij  steeds duidelijker 
van ons allen kan worden. Wij denken dat een weblog 
hier  prima  aan  voldoet.  Een  weblog  is  een  digitaal 
logboek en archief,  te benaderen via internet.  Je kunt 
hier  ook  reageren  door  een  berichtje  vanaf  de 
webpagina te sturen. Een gebruikershandleiding wordt je 
toegestuurd.

De opzet biedt mogelijkheden voor iedereen om actief te 
gaan deelnemen in de realisatie van Dharma centrum 
Stiltij. Bijvoorbeeld:

● volg  de  ontwikkelingen  via  de  stukken  die 
worden geplaatst op het blog

 bied je diensten aan
 tip de stuurgroep voor locaties
 genereer inkomsten

Met  name  voor  het  beheer  en  onderhoud  van  het 
weblog  is  momenteel  ondersteuning  nodig.  Je  hoeft 
geen wizzkid te zijn om dit op je te nemen; ook hiervoor 
bestaat een handleiding.

Het weblog zal -zeker de eerste tijd- alleen toegankelijk 
zijn voor mensen verbonden aan Prajna. Geef je login-
naam en wachtwoord niet  door  aan anderen,  tenzij  in 
overleg  met  de  stuurgroep.  Reageren  naar  de 
stuurgroep kan ook via stuurgroep@stiltij.nl .

Locaties met potentie

De foto's hiernaast geven een beeld van de locaties die 
de afgelopen tijd zijn bezocht. De bezoeken hebben ons 
een idee gegeven van mogelijkheden, van wensen, van 
benodigde middelen. Terwijl  we zoeken naar manieren 
om  de  middelen  te  gaan  genereren,  laten  we  ons 
verleiden  en  verblijden  door  het  bestaan  van  zulke 
beloftevolle locaties in het Heuvelland. Zie het kaartje in 
de zendo voor de afbakening van het zoekgebied.

De stuurgroep Stiltij bestaat momenteel uit:

Jean-Paul Barbou van Roosteren

Juul Hoefsloot

Frank Hoffmann

Friso Gubbels

Birgitta Putters

We komen eens per twee à drie weken bij elkaar om 
de  voortgang  te  bespreken  en  nieuwe  lijnen  uit  te 
zetten. We koppelen terug naar het bestuur.  Vanuit 
bestuur,  leerlingenraad  en  Ad  krijgen  we  de 
noodzakelijke  voeding,  waar  wij  de  'handjes  en 
voetjes' aan proberen te geven.
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