
Stichting Globe Alive (Dutch)

Actuele beleidsplan
Hieronder staat beschreven wat in hoofdlijnen het actuele beleidsplan inhoud.
De stichting probeert met positieve initiatieven op de volgende punten iets bij te dragen.

-Energie, Duurzaamheid & Mobiliteit
Recente voorbeelden het ontwikkelen van de GreenTimer Vintage E3 One Elektrike elektrische 
driewieler www.elektrike.eu. Er worden investeerders gezocht voor Greentimers en Elektrike.

-Cultuur & Sports
Recente aanvraag 2019. Bijdrage tbv STROOM23. Project om de op slot zittende cultuur uitingen 
op scholen weer open te breken. I.v.m. de huidige privacywet gaan alle culturele uitingen verloren.
De aanvraag is niet toegewezen, schijnbaar is de materie een lastige voor de overheid.

-Werk & Voedsel
Er is de laatste jaren weinig op het vlak van re-integratie gebeurd, via via zijn er wel gesprekken 
geweest over een samenwerking met het UWV en Meerwaarde. Maar niets concreets.
Ook op het gebied van betaalbaar ecologisch verantwoord en biologisch verbouwd voedsel is er 
geen ontwikkeling geweest.

-Huisvesting & Zorg
Op het gebied van huisvesting is Fairvilla nog steeds in een lopende fase. Hierin is het experiment 
met een aantal jaar verlengt. Het initiatief en het verdere advies van de stichting is nihil te noemen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Globe Alive Foundation (English)

Current policy plan
Below is a description of what the current policy plan entails.
The foundation tries to contribute with positive initiatives on the following points.

-Energy, Sustainability & Mobility
Recent examples of the development of the GreenTimer Vintage E3 One Electric electric tricycle 
www.elektrike.eu. Investors are being sought for Greentimers and Elektrike.

-Culture & Sports
Recent application 2019. Contribution for STROOM23. Project to break open the locked cultural 
expressions in schools. I.v.m. all current cultural expressions are lost under the current privacy law.
The application has not been granted, apparently the matter is difficult for the government.

-Work & Food
In recent years, little has happened in the field of re-migration, via via there have been discussions 
about cooperation with the UWV and Added Value. But nothing congreets.
There has also been no development in the field of affordable ecologically responsible and 
organically grown food.

-Housing & Care
Fairvilla is still in an ongoing phase when it comes to housing. The experiment has been extended 
for a number of years. The initiative and further advice from the foundation is very limited.
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