Beste mensen,

Hierbij nodigen we je van harte uit voor een kennisbijeenkomst van Ecodorp Zwolle op
donderdagavond 13 juni 2013.
Je kunt kennis maken met de andere vrijwilligers en je verdiepen in de uitgangspunten van ons
ecodorp. We eindigen met het maken van concrete acties per werkgroep zodat we daarna de
handen uit de mouwen kunnen steken. Deze avond is een vervolg op de
kennismakingsbijeenkomst op 14 maart. Ook als je daarbij niet aanwezig kon zijn, ben je van
harte welkom!
Op het programma staan twee onderwerpen:
1- De visie van Ecodorp Zwolle. Dit beschrijft ons doel, ons ideaalbeeld. Onze visie is ook
gebaseerd op de ervaringen uit andere ecodorpen, aangevuld met een Zwols sausje onze eigen
idealen. We zullen deze op de kennisavond toelichten en samen verder uitdiepen:
“We zien een liefdevolle, eenvoudige samenleving voor ons, in harmonie verbonden met elkaar
en de natuur.
We leven zelfvoorzienend en er is genoeg voor iedereen.”
2- Gemeenschapsvorming. Ecodorpen uit de hele wereld hebben gemerkt dat een hechte groep
essentieel is voor het succesvol oprichten van een ecodorp. Het zal een weg zijn van hard
werken naar openheid, authenticiteit en veel geduld. Een ecodorp is een bijzondere plek met
warmte, plezier en vriendschap; dat mag je ook best ervaren in de weg er naar toe. Dat heet
gemeenschapsvorming. Twee belangrijke principes gaan we toelichten en oefenen: besluiten
nemen met Sociocratische Besluitvorming en het Forum. We gaan ervoor!
3- Enkele praktische afspraken maken m.b.t. de werkgroepen.

Plaats:
Tweede Weidjesstraat 8, 8012 WX Zwolle (Assendorp)
Telefoon: 06-24 526 25
Gewijzigde locatie:
Plaats:
Blokstraat 29, 8012AW Zwolle (Assendorp)
Telefoon: 06-36 284 813
Datum:
donderdagavond 13 juni
Tijd:
20:00-21:30 uur, daarna lekker nakletsen!

En oh ja: we zorgen weer voor een heerlijke biologische cake + verantwoorde knabbels!
Graag tot dan!
Reiné, Katharine, Wim en Douwe

14 mei 2013 – herzien 19 mei / 11 juni 2013

