Ecodorpenpresentatie en nieuws
7 artikelen over ecodorpen
Winterswijk Levensland, het
Anastasiaproject in Winterswijk,
groeit vrolijk verder: de
kerngroep is uitgebreid met
nieuwe enthousiaste mensen. Er
is afgelopen herfst een hele
mooie, grote poel aangelegd.
Veel nieuwe (fruit) bomen,
struiken en planten zijn geplant,
waaronder bijzondere soorten als
zwarte, witte en rode moerbeien
en dikke vrucht meidoorns.
We zijn in goede samenwerking met buren en overheden bezig ons
verder te ontwikkelen. Op 15 mei 2015 is er tussen: 13.00 -17.00 uur
en dan om 18.00 u potluck/meebreng maaltijden met aansluitend een
informele ontmoetingsavond. Voor deelname aan de meewerkdag
opgeven via www.levensland.nl

Boekel
In Ecodorp Boekel gaan we duurzaam in
onze levensbehoeften voorzien. We dragen
hierdoor oplossingen aan
voor klimaatverandering, milieuvervuiling
en uitputting van hulpbronnen, in
samenwerking met onze omgeving.-lees
meer-

Verder zijn er nog een drie artikelen over ecodorp boekel te lezen:
Ecodorp Boekel krijgt experimentstatus van crisisherstelwet;

Empowering People Programma ondersteunt ecodorp Boekel;
Ministerie blogt ecodorp Boekel. -lees meer-

The Greenman Project Dalfsen
The Greenman Project werkt aan de realisering van 'Het Levende Dorp';
het eerste dorp ter wereld waar de huizen en andere constructies
gebouwd worden van levende bomen. -lees meerOp 7 februari was er een open dag van de meewerkplaats in Dalfsen.
Wat er allemaal te doen was en wat het project precies inhoud kunt
u hier lezen en er is een sfeerfilmpje gemaakt. –kijk hier-

De Imme
In Grou zijn we gefacineerd door
de bijen, daarom hebben we
gekozen voor de naam “De
Imme”. Dit betekent in “in de
geest van het bijenvolk”. Dit
vertaald zich naar de opzet van
ons project waar de bij een
hoofdrol speelt. –lees meer-

Aardehuizen Olst
In december 2014 hebben we
feest gevierd in Olst; we hebben
toen de laatste van 23
Aardehuizen (casco) opgeleverd.
Nu nog tot de zomer van dit jaar
bouwen aan het
Gemeenschapshuis, en dan is de
klus geklaard! Met dank aan de
tomeloze inzet van onze eigen
leden en niet in de laatste plaats
de honderden vrijwilligers uit binnen- en buitenland die ons op de bouw
hebben geholpen en geïnspireerd. -lees meer-

Ecodorp Noorderland Drenthe
Noordeland is een open ecologisch
gemeenschapsproject met een sociaalgroene uitstraling.Doel is een woonomgeving
te creëren waar vanuit het hart geleefd
wordt in het hier en nu. Zorg voor de aarde
en al wat er op leeft. In samen te creëren
verbanden kunnen we elkaar aanvullen,
elkaars kwaliteiten vieren en onszelf blijven
ontwikkelen als mens. -lees meer-

Bergen

Goed nieuws, het terrein is sinds
15 december weer gedeeltelijk
toegankelijk. We kunnen weer
gebruikmaken van de herberg, de
pleinen werken en genieten van
het groen. Een gecertificeerd
onderzoeksburo heeft diverse
metingen gedaan en er blijkt geen vervuiling buiten de loodsen te zijn. lees meer-.

Het ger-tuinen plan, in het
kort: met het ger-tuinen plan
(permanent bewoonde yurts in
een ruime volkstuin-achtige
setting) gaan we, met weinig
poespas, de transitie op een
laagdrempelige manier een stap
verder brengen. lekker groen,
aards, low-budget, en heel
inspirerend. Karen en Maarten
zijn alvast zo'n beetje
begonnen,in deventer naast de
sluis. tuinen@nooitmeerhaast.nl

Ecodorp nader bekeken
Parijs, Brussel, Amsterdan
Olst en London
- Paul Hendriksen Het aardehuisproject in Olst heeft
de nodige hobbels gekend. Paul
vertelt over het financiële,
wettelijke en sociale aspect van
hun ecodorp. -Lees meer-

Ecologie

Rocketstove -Paul HendriksenDe warmte van de “Groene Golf”,
Paul gaf een presentatie over de speciale kachel die in de “Groene Golf”
stond. Wilt u weten om wat voor kachel het gaat en welke voordelen
deze heeft. -lees meer-

Juridische, Overheidszaken & Fondswerving
Juridische zaken - Bas Visser -

"Dansen met Gemeente"
Stel je hebt je ecodorp dan wel
anastasiadorp uitgewerkt en een
stuk grond gevonden dan volgt
de vraag: en nu? Je plan past
niet binnen het bestemmingsplan,
sterker nog je past binnen geen
enkel hokje. Bas legt ons uit met welke wetgevingsdansen je met de
gemeente kunt gaan doen om toch jouw droomdorp te realiseren.
-lees meer-

1000x1000 - Henri Mentink Henry Menting heeft een
bijzonder plan opgezet met de
naam “Transformatiespel voor
Rijken”. Tijdens het
ecodorpnetwerkweekend gaf hij
tekst en uitleg. -lees meer-

Leercirkel ecodorpen verduurzamen Nederland -Ad VlemsEcodorp Boekel had vorig jaar een aanvraag ingediend voor het
experimenteerprogramma van Platform31 en het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De aanvraag was niet
gehonoreerd, maar Friso Coumou van het ministerie van BZK werd door
Platform31 geattendeerd op de bijzondere positie van ecodorpen en
vond de ontwikkeling dusdanig interessant dat hij verdere
kennisontwikkeling graag mogelijk wilde maken. -lees meerEerste bijeenkomst leercirckel
De eerste bijeenkomst van de
leercirkel was op 22 januari. Het
doel van de hele leercirkel is om de
maatschappelijke waarde van
ecodorpen in de transitie naar een
duurzaam Nederland aan te tonen.
Het ministerie van BZK had
daarom deze eerste dag
georganiseerd waarin
maatschappelijke
organisaties, kenniscentra, een duurzame bank, provincies en gemeenten
aanwezig waren. -lees meer-

Educatie

Training: Eco Design Educatie
Deze training is bedoeld voor iedereen die wil werken aan
duurzaamheidseducatie, duurzame ontwikkelingen, het opzetten van een
ecologisch dorp en andere transitie activiteiten. -lees meer-.
Ecodorpen Leerprogramma in volle gang -Wouter ExtercatteKenmerkend voor ecodorpeducatie is 1) een kijk op onderwijs en leren
waarin alles met alles samenhangt en 2) een focus op praktische actie
voor een duurzame wereld. Het Ecodorpen Leerprogramma belicht
ecodorpeducatie op diverse manieren en ondersteunt trainers bij het
opdoen van nieuwe kennis en het verbeteren van hun professionele
vaardigheden. -lees meer-

Europees ecodorpennieuws
Verslag Europese nationale netwerken jan 2015 -Edward van Egmond-

Van 16 tot 18 januari 2015 vond de ‘National Networks meeting’ van
GEN Europa plaats in ecodorp "Los Portales" in Spanje. In totaal waren
er 21 personen aanwezig uit Duitsland, Italië, Nederland, Polen,

Rusland, Slovenië, Spanje en Zwitserland. -lees meer-

European Voluntary Service -Wouter Extercatteia dit subsidieprogramma kunnen jongeren in de leeftijd van 17 tot 30
een onbetaalde, voltijdsstage in het buitenland volgen. Zij kunnen zo
hun betrokkenheid met de mondiale uitdagingen van onze tijd laten zien
door zich vrijwillig voor een periode van minimaal twee en maximaal 12
maanden te verbinden met een organisatie. -lees meer-

GEN-Websites, Doe mee!
-kyra KuitertOp de vernieuwde websites van
het Global Ecovillage Network kun
je veel, heel veel, interessante
informatie vinden. Je kunt er zelf
ook informatie en oproepen aan
toevoegen. In een paar stappen
wil ik je uitleggen hoe het werkt.
-lees meer-

Verslag eerste internationale GEN-converentie Dakar
Van 10-15 december 2014 vond de eerste ecodorpen
wereldconferentie plaats, in Dakar in Senegal. Meer dan 100
vertegenwoordigers uit 40 landen waren aanwezig. -lees meerCopyright © 2015 EcodorpenNetwerk, All rights reserved.
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