
Blue Millies Golden Circle 
 

WHY 

__________________________________________________ 
Wij zien een samenleving die worstelt met complexe maatschappelijke uitdagingen op het gebied van 

betaalbaar wonen, klimaatproblemen en sociale ongelijkheid. De gevolgen van deze problemen raken 

ons allemaal. Tegelijkertijd zien we veel veerkrachtige mensen en organisaties die een duurzame, 

veilige en inclusieve toekomst willen creëren en bouwen voor zichzelf en komende generaties. Om dit 

te bereiken gelooft Blue Millies dat we onze manier van wonen en leven anders moeten inrichten. 

 

HOW 

__________________________________________________ 
Blue Millies is een plek waar 25 huishoudens betaalbaar wonen en leven, dichtbij de natuur, op 

fietsafstand van een grote stad. Ieder huishouden woont in een duurzaam gebouwde, vrijstaande 

woning die gelinkt is aan een vooraf bepaalde Blue Millies rol. Elke rol draagt bij om van Blue Millies 

een unieke plek te maken, waar samen wordt geleefd, gewerkt, gelachen en gegroeid. Alle bewoners 

delen gezamenlijke faciliteiten gericht op een duurzame, gezonde en gelukkige lifestyle. 

 

WHAT 

__________________________________________________ 
Blue Millies is een plek waar samen wordt geleefd, gegroeid en gewerkt, richting een duurzaam, 

gelukkige en gezonde samenleving.  

 

1: Blue Millies gelooft in een wereld waar betaalbaar wonen op een stuk “eigen” grond de norm is. 

Een Blue Millie heeft een eigen woning, dichtbij de natuur, op nabije afstand van de grote(re) stad.  

 

2: Blue Millies gelooft dat we samen verantwoordelijk zijn voor een duurzamere wereld, schone lucht 

en het verlagen van onze footprint. De compacte woningen zijn milieuvriendelijk gebouwd, de 

bewoners delen o.a. elektrische auto’s en gereedschap, water wordt op waarde geschat, de energie 

wordt duurzaam opgewekt en gebruikt en de bewoners streven naar een zo klein mogelijke afvalberg.  

 

3: Blue Millies gelooft in een gezonde leefstijl om zodoende in goede mentale en fysieke gezondheid 

ouder te worden. Blue Millies verbouwen lokaal voedsel, eten zoveel mogelijk verse ingrediënten, 

hebben gratis toegang tot yoga, breathwork en de sauna, kunnen zwemmen in de grote natuurvijver 

en er zijn voldoende (team)sportfaciliteiten op het terrein.  

 

4: Blue Millies gelooft in een gelukkige samenleving voor iedereen. Iedereen heeft waardevolle 

talenten, ongeacht afkomst of achtergrond. Blue Millies zetten hun talenten in voor de samenleving en 

zoeken uit waar hun passie ligt. Als ze weten waar hun passie ligt staan ze iedere dag op om die 

passie op een vurige manier na te jagen, waarbij ze hulp krijgen van de organisatie en de andere Blue 

Millies in Nederland en daarbuiten. 

 

5: Blue Millies gelooft dat er naast de bovenstaande vier onderwerpen meer is in het leven. De quinta 

staat binnen Blue Millies voor het vijfde element en is de gemeenschapsplek waar mensen de 

essentie van hun leven samen met andere Blue Millies lokaal, nationaal en internationaal kunnen 

onderzoeken. De quinta is de plek waar er wordt gecreëerd en waar er wordt genoten. Gezamenlijk 

groeien met harmonie als hogere doel. 


