
Verslag van Het Groene IDeeCafé van 18 maart 2013 
Thema: Kick-off Community Lover’s Guide editie Leiden 
 
Introductie: 
De Community Lover’s Guide komt naar Leiden. Na de Community Lover’s Guide to Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, 
komt er ook een editie voor Leiden van deze gids van burgerinitiatieven.  De ‘Community Lover’s Guide to the Universe’ 
is een initiatief van Rotterdammer  Maurice Specht, Tessy Britton en Laura Billings. 
In 2010 legde Tessy Britton talrijke Britse burgerinitiatieven vast in het boek Handmade. Het boek was met 45.000  
downloads een groot succes. Specht nodigde Britton uit voor een conferentie in Nederland, waar zij samen het plan 
vatten voor de Community Lover’s Guide to the Universe, een grensoverschrijdende serie van gidsen, waarin per stad de 
burgerinitiatieven worden beschreven.  
Naast de genoemde Nederlandse gidsen zijn er inmiddels ook gidsen over Hackney (Londen), Bristol en  Birmingham. 
Gepland staan ook gidsen over New York, Bangkok, Sydney en Toronto. 
 
Op 18 maart vertelde initiator Maurice Specht over het initiatief en Esther Barfoot,  redacteur voor de editie  Leiden, 
deed de aanpak uit de doeken. De bedoeling van de avond was om alvast zoveel mogelijk contactpersonen en gegevens 
van burgerinitiatieven te verzamelen. 
Website: http://communityloversguide.org 
 
Verslag: 
Maurice Specht vertelde over het ontstaan van the Community Lovers Guide of the Universe, dat staat ook wel zo'n 
beetje op de website, er zijn in vele steden initiatieven op dit moment, het gaat als een lopend vuurtje lijkt het. 
Behalve stedengids kunnen er ook bepaalde themagidsen komen, dat zou bijvoorbeeld over Repaircafés of alternatieve 
economische systemen als Lets kunnen gaan. 
 
De sfeer was weer goed, Esther Barfoot ging nog enthousiaster naar huis dan zij als was. Ze heeft heel lang gesproken 
met Elsbeth Klink, die de workshops fotoshop heeft gegeven tijdens de maatschappelijke stage van Da Vinci, waarbij 
jongeren lelijke plekken gingen fotograferen en vergroenen met fotoshop. Dit was de kiem voor het programma Groene 
Schoolpleinen van Fonds 1818. 
Elsbeth is door gegaan met duurzame burgerinitiatieven, op haar kaartje staat tegenwoordig zelfs Initiatievenmakelaar!

 
Klik hierboven op het plaatje links om de presentatie van Esther te zien. 
Alle deelnemers aan burgerinitiatieven die vinden dat zij een plek verdienen in de Community Lover’s Guide Leiden 
kunnen zich aanmelden voor Maandag 3 juni 17.00 uur.  
Klik HIER om de oproep te lezen 
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