EDE 2018
Nederland

Eco Design Educatie cursus
Een levens-veranderende cursus, waarin de vier dimensies ecologisch,
economisch, sociaal en wereldbeeld worden uitgediept en worden
geïmplementeerd in een holistisch ontwerp passend bij het eigen leven
en/of het curriculum van het bedrijf, ecodorp of de school waar je het
voor ontwerpt.
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Deze brochure is een uitgave van stichting GAIA Nederland
Aan de teksten in deze brochure is de grootst mogelijke aandacht besteed. Er kan echter geen garantie
worden gegeven dat de informatie voor 100% correct is. Het is onmogelijk om transmissiefouten volledig
uit te sluiten. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze teksten.
Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht in deze brochure berust bij stichting GAIA Nederland of bij derden welke met toestemming dit
(beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan stichting GAIA Nederland. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan
ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door stichting GAIA Nederland.
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Uitnodiging
We heten iedereen van harte welkom die zich geroepen voelt
hun talenten en vaardigheden in te zetten in de geest van cocreatie door mee te doen aan de Eco Design Educatie cursus,
georganiseerd door GAIA Nederland, geïnspireerd door de
Ecodorpen Design Educatie training, ontwikkeld door ‘GAIA
Education’ (internationaal). Deze cursus wordt in blokken van
twee tot acht dagen gegeven, is te volgen in delen en wordt
georganiseerd in en door zeven eco-gemeenschappen. Heb jij
daar ook al zo’n zin in?!

Welkom!
Ben je op zoek naar een heldere visie op duurzaamheid?
Ontdek met ons mee de vier pilaren van duurzaamheid ontwikkeld door GAIA Education, wat
helderheid kan geven in deze complexe materie!

Is het voor jou een uitdaging om theorie in praktijk te brengen?
Deze cursus biedt coaching in het ontwerpen en het implementeren van projecten.

En hoe gaat dat dan in samenwerking met anderen?
Onze cursus biedt inzichten in teambuilding en gemeenschapsvorming en is een geweldige kans
om je vaardigheden verder te ontwikkelingen tijdens de groepsprocessen.

Ben je klaar voor een verandering?
Deze cursus is een levens-veranderende ervaring. Het geeft oplossingen en effectieve modellen om de gemeenschap te
transformeren, ervaring in het co-creëren van een duurzame maatschappij, ontwerpvaardigheden, visie op duurzaamheidseducatie, een unieke benadering voor het oplossen van problemen, effectieve vaardigheden voor teambuilding en
samenwerking en een dieper contact met de natuur!
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Na het volgen van deze cursus kun je het
volgende bereiken:








Integratieve designvaardigheden in vier gebieden
van duurzaamheid: ecologie, economie, sociale
aspecten & (holistisch) wereldbeeld
Basisvaardigheden voor sociocratie en deep
democracy
Basisvaardigheden om een EDE-cursus in je eigen
regio te ontwikkelen
Een ‘Gaia Education Certificate’ als EDE-designer
Persoonlijke coaching en
leiderschapsontwikkeling
Nieuwe vrienden, ideeën, inspiratie en hoop!

gevolgd, is het behalen van een certificaat mogelijk. De
intentie van de organisatie van de EDE is om deze cursus
met regelmaat aan te bieden. Wanneer we de cursus weer
gaan herhalen, is het ook mogelijk de onderdelen die je
nog mist in te halen, om zo alsnog het certificaat te kunnen
halen. Een kort overzicht van waar en wanneer welk
onderdeel zal plaatsvinden, vind je hieronder. In het
introductieweekend wordt de opzet van het hele
programma uitgelegd.
Data en thema’s

Voor wie?

Introductie weekend

De training is bedoeld voor iedereen die wil werken aan

Sociale aspecten sociocratie

duurzame ontwikkeling, transitie-activiteiten en/of

1 t/m 4 maart 2018. Locatie: De Vlierhof.

23 t/m 26 feb 2018. Locatie: De Vlierhof.

duurzaamheidseducatie. Het toont de samenhang van

Verdieping 4D framewerk met o.a deep democracy &
UNO box

sociale, economische, ecologische en holistische aspecten

14 en 15 april 2018. Locatie: Veerhuis Varik.

binnen gemeenschappen. Op deze manier verdiept het

10 t/m 13 mei 2018. Locatie: Michäelshof.

jouw visie op duurzame ontwikkeling. De cursus bereidt je
ook voor op het creëren van een duurzame manier van
werken en samenleven met een groep mensen.

Intuïtief ecologisch tuinieren
Natuurbeleving en spiritualiteit
25 t/m 27 mei 2018. Locatie: Earth Awareness Teuge.

Off the grid en geweldloze communicatie
29 en 20 juni, 1 juli 2018. Locatie: Strohplatz.

Transitie naar nieuwe economie

Waar en hoe kun je deze cursus volgen?

21 t/m 24 juli 2018.Locatie: Aardehuizen Olst.

De cursus wordt gedurende een half jaar op zes

20 aug t/m 1 sept 2018. Locatie: Strohplatz.

Holistisch ontwerpen

verschillende locaties gegeven in acht verschillende
blokken. Je kunt de cursus in z’n geheel volgen of ervoor

Vergoeding van de EDE

kiezen om alleen een aantal blokken mee te doen. Alleen

De vergoeding van de cursus is afhankelijk of je kiest voor

als je minimaal 90% van alle verplichte onderdelen hebt

een privékamer, een plek in een slaapzaal of je eigen tent.
Je kunt je opgeven voor ieder blok apart, of in z’n geheel.
Wanneer je 80% of meer van de hele cursus volgt en voor 1
maart hebt opgegeven, dan kun je 20% korting krijgen. De
vergoeding voor de hele cursus inclusief korting, gebaseerd
op een plek in een slaapzaal/tent is 1898 euro.

Meer informatie en opgeven
Op de website van GAIA Nederland kun je meer informatie
en inschrijfformulier vinden. (. Daar kun je tevens een
inschrijfformulier vinden om je op te geven. Je kunt ook
Henk of Monica Petter bellen voor meer informatie. Tel
035- 8884204. Mobiel: 06-14398015. Mail: info@gaianederland.nl.
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Organisatie van de Eco Design Educatie cursus
Samenwerking met ecologische
leefgemeenschappen
De EDE cursus wordt verzorgd door stichting GAIA
Nederland in samenwerking met zeven woon-, werk- en/of
leefgemeenschappen in Nederland en Duitsland. Stichting
GAIA Nederland biedt duurzaamheidseducatie die
bloeiende gemeenschappen binnen planetaire grenzen
bevordert. Je kunt meer lezen over de missie, visie en
doelen op de website van GAIA Nederland.

Over het curriculum
Het curriculum van de EDE is gebaseerd op de ervaring en

holistische benadering. Een holistisch wereldbeeld en

expertise die is ontwikkeld in een netwerk van trainers van

verandering van waardesystemen zijn erkend als de

enkele van de meest succesvolle ecodorpen en ecologische

belangrijkste ‘drivers’ van gedragsverandering en culturele

gemeenschapsprojecten. Het curriculum is het resultaat

transformatie. Je kunt meer lezen over het curriculum op

van jarenlange samenwerking met trainers over de hele

de website van GEN (Global Ecovillages Network) en op de

wereld. Deze leraren zijn georganiseerd in de groep

website van GAIA Education.

'GEESE' wat staat voor 'Global Ecovillage Educators for
Een EDE cursus kan worden gecertificeerd door GAIA

Sustainable Earth'.

Education. De opzet om het in acht blokken te geven is
De eerste EDE-training werd gegeven in 2005 in Findhorn,

echter nieuw. De certificatie voor de EDE 2018 is

Schotland. Inmiddels is de training 200 keer georganiseerd

aangevraagd. We horen in februari of de certificatie voor

over de hele wereld in 34 landen,

de EDE 2018 in deze opzet door GAIA Education wordt

waarmee het leven van meer dan

toegekend. Je krijgt vanuit de organisatie GAIA Nederland

5000 deelnemers is verrijkt. Het

een certificaat, die eventueel ook nog, na toekenning van

curriculum is een officiële

de cursus, gecertificeerd wordt door GAIA Education.

bijdrage aan het VN-decennium
van educatie voor duurzame

'De ECO Design Educatie cursus

ontwikkeling. De basis van het

bouwt mee aan een gezonde
wereld voor zowel mens, dier en
plant. Een wereld met gezonde
gemeenschappen die in harmonie
met elkaar leven’

curriculum van de Eco Design Educatie cursus is het 4-D
framewerk voor holistisch systeem ontwerpen. Het
framewerk overstijgt het conventionele driedimensionale
duurzaamheidsmodel. Het framewerk integreert sociale,
ecologische en economische oplossingen met een meer
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GEN en GAIA ONDERWIJS

vastbesloten om de moedige en transformerende stappen

Het Global Ecovillage Network (GEN) is

te nemen die nodig zijn om de wereld op een duurzaam

een groeiend netwerk van duurzame

pad te brengen.

gemeenschappen en initiatieven die
verschillende culturen, landen en
continenten overbruggen. GEN fungeert als
overkoepelende organisatie voor ecodorpen, ecologische
stads-initiatieven in transitie, intentionele
gemeenschappen en ecologisch georiënteerde mensen
over de hele wereld. Mensen en gemeenschappen
ontmoeten elkaar en delen hun ideeën, wisselen
technologieën uit, ontwikkelen culturele en educatieve
uitwisselingen, gidsen en nieuwsbrieven en zijn toegewijd
aan het herstel van het land en het leven in een
coöperatieve duurzame levensstijl. Voor meer informatie:
https://ecovillage.org/.

De Nederlandse EDE-visie
In deze EDE proberen we een nauwe interactie tot stand te
brengen tussen docenten en studenten en tussen
studenten onderling. Deelnemers met expertise op
specifieke gebieden worden uitgenodigd om hun kennis
met de hele groep te delen. Hands-on activiteiten kunnen
ook worden gefaciliteerd door cursisten. Wij als leraren
zullen vaak deelnemen aan groeps- en andere processen,
deels als supervisors / counselors, maar ook als deelnemer,
om de huidige (sociaalculturele) situatie mede
te ervaren via de
leeractiviteiten en

Gaia Education is een toonaangevende organisatie en

leerprocessen van de

levert duurzaamheidseducatie die bloeiende

groep.

gemeenschappen binnen planetaire grenzen promoot.
Aanvankelijk beschouwd als de educatieve tak van GEN,
functioneert het Gaia-onderwijs nu als een onafhankelijke
organisatie die een holistische systeembenadering biedt
voor onderwijs voor
duurzame
ontwikkeling. Gaia
Education werkt
samen met mondiale

Authenticiteit wordt bereikt door gebruik te maken van
reële situaties in leeromgevingen. De oefeningen zullen
gebaseerd zijn op reële situaties uit het leven van
deelnemers en facilitators, zodat het leren zowel een
begrip van theorie en abstracte concepten zal zijn als - vaak
nog belangrijker - een verdieping van de toegepaste
concepten in concrete sociaal-culturele situaties. De
verschillende niveaus van de leeromgeving zijn:

voorlichters,

• je individuele innerlijke universum met je persoonlijke

overheids- en niet-

indrukken van je leven, je wereldbeelden, je verhalen,

gouvernementele organisaties, ecovillages, universiteiten

gevoelens, mogelijkheden en gedachten.

en de Verenigde Naties om overal ter wereld oplossingen
voor duurzame ontwikkeling, curricula en transformerende
leerprogramma's voor gemeenschappen en ecosystemen
te bieden. Het curriculum van Gaia Education is een
officiële bijdrage aan het VN-decennium van onderwijs
voor duurzame ontwikkeling. Gaia Education is een actieve
partner van de nieuwe VN-agenda voor wereldwijde actie

• de cursusgroep met de dynamieken tussen de
deelnemers en met de docenten: gedeelde culturele
achtergronden en interculturele dynamieken; persoonlijke
reacties op elkaar; co-creaties zoals wederzijdse steun en
potentiële gedeelde ideeën, evenals conflicten en
misverstanden.

voor mensen, de planeet en de welvaart, die ook streeft

• en de verschillende ecodorpen en excursies, met al zijn

naar het versterken van universele vrede in grotere

bestaande en tastbare voorbeelden.

vrijheid. Handelend in samenwerkingsverband zijn ze
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EDE mandala

vaardigheden en persoonlijke ervaringen van de

De EDE-training is

deelnemers.

ontworpen als een
mandala, het
'duurzaamheidswiel'
genoemd en omvat
alles wat wordt
gezien als de vier primaire dimensies van menselijke
ervaring: wereldbeeld, ecologisch, sociaal en economisch.
De inhoud van de EDE-training vertegenwoordigt de
kernwaarden van grote gevestigde ecodorpen over de hele
wereld. Het eert eenheid door diversiteit; waardeert
verschillen in cultuur en geloof; stimuleert gelijke
behandeling tussen alle culturen, rassen en geslacht;
bevordert sociale rechtvaardigheid en ecologisch
bewustzijn; komt op vrede; versterkt individueel
leiderschap en lokale actoren; vergroot het bewustzijn van
individueel potentieel en zelfvoorziening; inspireert tot
respect voor de levende aarde als ons planetaire thuis.

Praktische vaardigheden
De EDE maakt gebruik van veel verschillende methoden.
Ook wordt de theorie in de praktijk toegepast. De groep
vormt vanaf het begin een community waarin taken
onderling worden verdeeld. Daarnaast oefenen we
regelmatig praktische vaardigheden, zoals werken met
klei, tuinieren in de permacultuurtuin, kunst maken en
ontwerpen maken.

Excursies
De training wordt op diverse locaties gegeven. Op iedere
locatie wordt een rondleiding georganiseerd. Ook worden
er excursies in de omgeving georganiseerd. De volgende
locaties doen mee:







Earthships in Aardehuizen Olst
Natuurtempel bij Earth Awareness Teuge
Ecologische woon,- werk,- en leefgemeenschap
‘De Vlierhof’
Milieucentrum en permacultuur tuin Michaelshof
Strohplatz
Veerhuis Varik

Eigen leerweg
Aan het begin van de EDE-training krijg je de gelegenheid
om de doelen waaraan je tijdens de cursus wilt werken, te
formuleren. Tijdens de EDE-training zullen we ons
concentreren op verschillende manieren om aan de eigen
doelen te werken. We werken met peer-to-peer-groepen,
waar je in tweetallen kunt reflecteren op je eigen
processen. We werken ook met ‘home’ groepen (CLANS),

Nederlands EDE-programma
Het programma bestaat uit verschillende componenten:

die samen reflecteren op groepsprocessen, de inhoud van
de EDE, eigen doelen en feedback. CLAN-tijd van een half

Theorie

uur wordt elke dag ingepland.

De theorie wordt uitgelegd aan de hand van de twintig

Ruilsysteem

thema's die in de duurzaamheidmandala worden
geïllustreerd, met hulp van oefeningen en voorbeelden. De
theorie wordt gekoppeld aan de ervaringen die worden
opgedaan tijdens de oefeningen en de kennis,

Aan het begin van de cursus ontvangt elke deelnemer een
aantal munten. Alle deelnemers worden uitgedaagd om
activiteiten voor de andere deelnemers te ontwikkelen.
Deelnemers kunnen munten verdienen door het
organiseren van activiteiten en door deel te nemen aan
9

activiteiten van anderen kunnen munten weer worden
uitgegeven. Wie heeft aan het einde de meeste munten

Deelnemers die in het verleden mee hebben
gedaan aan de EDE

verdiend?

Studenten met interesse in duurzaam ontwerp - Docenten

Ontwerpopdracht
In het laatste blok van
de training worden
ontwerpgroepen
gecreëerd die samen
aan een opdracht
werken. De opdracht is gebaseerd op echte problemen en
op de doelen die de deelnemers zelf hebben gesteld. Aan
het eind presenteren de deelnemers de resultaten aan
elkaar.

Meditatie, mindfulness en visualisatie

die lessen over duurzaamheid willen geven - Mensen die
geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van duurzame
groepsprojecten - Bewoners of bouwers van duurzame
gemeenschappen en ecodorpen. - Stedelijke en landelijke
activisten, organisatoren en ontwerpers stedenbouwkundigen en gemeenten die een positieve
verandering voor hun burgers willen bewerkstelligen. Universitaire faculteiten die hun studenten lessen op een
holistische manier willen aanbieden - Professionals in
architectuur, engineering en bouw - Lokale bedrijven en
multinationale bedrijven die geïnteresseerd zijn in sociale,
duurzame en ethische zaken.

Elke dag wordt er aandacht besteed aan ontspanning door
ander andere hands-on werk, meditatie, mindfulness en
visualisatie.
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Leerresultaten & programma
Sociaal ontwerp

Economisch ontwerp

In de module Sociale Dimensie leren deelnemers:

In de module Economische Dimensie verkennen deelnemers:

• een gemeenschappelijke visie ontwikkelen voor een

• Het dominante patroon en mogelijke hefboompunten voor

collectief project, met inbegrip van het overstijgen van

verandering binnen de geglobaliseerde economie van

individuele perspectieven;

vandaag;

• beslissingen te nemen die iedereen kan accepteren en

• Manieren om het economische leven in overeenstemming

ondersteunen;

te brengen met ecologische waarden;

• om hun communicatieve vaardigheden te verbeteren en op

• Eerlijk levensonderhoud en sociale onderneming;

een meer medelevende manier te communiceren;

• Hoe geld werkt; gemeenschapsbanken en lokale valuta;

• omgaan met conflicten en diversiteit als een uitnodiging te

• Relevante juridische en financiële kwesties voor Ecodorp-

zien voor groei.

projecten.

Ecologisch ontwerp

Wereldbeeld

In de module Ecologische Dimensie verkennen deelnemers:

In de module Wereldbeeld Dimensie leren deelnemers:

• Whole Systems Approach to Ecological Design;

• Over duurzaamheid communiceren aan de hand van

• Voordelen van Bioregionalisme;

verschillende wereldbeelden;

• Sleutelprincipes bij de toepassing van geschikte

• Om een diepe verbinding met de natuur tot stand te

technologieën voor schone energie, drinkwater, groene

brengen;

gebouwen en gezonde bodems.

• Spirituele oefening ontwikkelen die het vermogen om

• 'Hands on' activiteiten met natuurlijke materialen,

innerlijk en uiterlijk werk te balanceren vergemakkelijkt;

rondleidingen door lokale tuinen en ecologische gebouwen,

• Om ceremonies te ontwerpen voor de belangrijkste

het berekenen van ecologische voetafdruk en mogelijkheden

momenten in hun projecten;

voor artistieke expressie.

• Om symboliek, cultuur en/of rituelen toe te passen in hun
project.
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Data
Vrijdag 9
feb 18.00
tot ma 12
feb 16.00

Locatie &
hoofdtrainers
Locatie: De vlierhof
Trainers: Henk
Petter, Monica
Petter, Maiken
Larsen, Lila Schwair,
Hugo Schonbeck,
Katrien van den
Bergh

Donderdag
1 mrt 16.30
tot zondag
4 maart
16.00

Locatie: De vlierhof

Zaterdag
14 april
08.45 tot
zondag 15
april 21.15

Locatie: Veerhuis
Varik

Donderdag
10 mei
16.30 tot
zondag 13
mei 16.00

Trainer: Katrien van
den Bergh

Trainers: Henry
Mentink, Maiken
Larsen, Lila Schwair,
Henk Petter en
Monica Petter
Michäelshof
Trainer: Michäel
Schouwenaar

Vrijdag 25
mei 17.00
tot zondag
16.00

Earth Awareness

Vrijdag 29
juni 18.00
tot zondag
1 juli 16.00

Locatie: Strohplatz

Trainers: Maya van
Oosterhout en Mark
Huser

Trainer: Niels
Gorisse

Zaterdag
21 juli
09.00 tot
dinsdag
16.00

Locatie:
Aardehuizen Olst

Vrijdag 24
aug 16.30
tot
zaterdag 1
sept 16.00

Locatie: Strohplatz

Trainer: Paul
Hendriksen

Trainers: Paul
Hendriksen
Henk Petter, Monica
Petter, Niels Gorisse

Inhoud

Overige info

Introductie weekend; community
building, uitleg 4D-framewerk, deep
listening, deep sharing, storytelling, the
river of life, krachtig leiderschap, spel om
geld en eigen muntsysteem, wereld café
over voedsel soevereiniteit, ecologische
voetafdruk, open space

Adres: De Vlierhof; , Klever Str. 115 Kleve-Keeken in
Duitsland. Prijzen voor het weekend (incl. workshops,

Sociale aspecten en sociocratie
Rondleiding Vlierhof, Compassionate
communication, gemeenschapsvorming,
sociocratie, improvisatie toneel, inleiding
tot zelfmanagement en leiderschap.

Adres: De Vlierhof; , Klever Str. 115 Kleve-Keeken in
Duitsland. Prijzen voor het weekend (incl. workshops,
accommodatie, maaltijden en vergoeding )

Enkele kamer €285,
Dubbele kamer €240,
4-persoons-kamer €225,
Slaapzaal €215,Adres: Veerhuis Varik; , Waalbandijk 8 Varik in Nederland.
Prijzen voor het weekend (incl. workshops, accommodatie,

Verdieping 4D-framewerk
Deep democracy, Theory U, Dragon
dreaming, juridische aspecten, Unobox
(3D bedrijfsplan), nieuwe economie
modellen veerhuis Varik,
Conflictoplossing deep democracy
(Mindell-versie)
Intuïtief ecologisch tuinieren
Rondleiding Michäelshof, inleiding
ecologie, bodem verbeteren,
verschillende manieren van voedsel
produceren, permacultuur, biologisch
dynamisch land- en tuinbouw, intuïtief
tuinieren, tuinplan maken
Natuurbeleving en spiritualiteit
Rondleiding Earth Awareness en off grid
faciliteiten, natuurbeleving, Introductie
wereldbeeld dimensie, NatuurTempel,
hands on work/creatieve workshop,
introductie sjamanisme, vuurceremonie)
Off the grid en geweldloze
communicatie
Rondleiding Strohplatz, geweldloze
communicatie, off the grid techniek
warmte/water/elektriciteit, permacultuur
principes, voedselbos

accommodatie, maaltijden en vergoeding)






Enkele kamer €315,Dubbele kamer €270,4-persoons-kamer €250,Slaapzaal €240,-

maaltijden en vergoeding)




Enkele kamer €270,4-persoons-kamer €210,-

Adres: Michäelshof; , Vatropperweg 5 Den Oever in
Nederland
Prijzen voor het weekend (incl. workshops, accommodatie,
maaltijden)


Enkele kamer €285,
Dubbele kamer €225,
Slaapzaal/tent €185,Adres: Earth awareness; , Ambonstraat 2, 7395 MA Teuge in
Nederland. Prijzen voor het weekend (incl. workshops,
accommodatie, maaltijden)



Slaapzaal/tent €185,-

Adres: Strohplatz; , 5 Hauptstraße Rorodt Rheinland-Pfalz
54411 in Duitsland
Prijzen voor het weekend. (incl. workshops, accommodatie,
maaltijden)




Enkele kamer €265,4-persoons-kamer €225,-

Transitie naar een nieuwe economie
Transitie van oude naar nieuwe
economie, lokale geldstromen,
ecodorpen creëren met Sociale
Permacultuur, transitie: mondiaal
denken, lokaal doen

Adres: Aardehuizen Olst, www.aardehuis.nl,Rietgors 22

Holistisch ontwerpen
Grondbeginselen holistisch ontwerpen,
4-D framewerk en de 2o thema’s kort
herhaald, Van eigen droom tot
gezamenlijke project, co-creatie,
presentatietechnieken, teambuilding,
talent ontwikkeling,
gemeenschapsvorming

Adres: Strohplatz; , 5 Hauptstraße Rorodt Rheinland-Pfalz
54411 in Duitsland
Prijzen voor deze 8-daagse. (incl. workshops, accommodatie,

Olst in Nederland. Prijzen voor de 4-daagse (incl. workshops,
accommodatie, maaltijden)







1 tweepersoons kamer €315,5 x 2 pers.op 1 kamer € 300,1 slaapzaaltje 5 pers. € 275,kamperen
€ 240,Per dag € 90,-

maaltijden)




Enkele kamer €1050,4-persoons-kamer €750,-
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Trainers
Trainers van de EDE 2018
Paul Hendriksen
Paul begon zijn werkzame leven als journalist, werkte vervolgens 13 jaar voor COS Overijssel (regionaal
centrum voor educatieve projecten rond internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling). Hij
werkt inmiddels 10 jaar als zelfstandig consultant, projectmanager en trainer rond lokale
duurzaamheidsvraagstukken. Paul is een typische Doen-Denker. Hij is landelijk en lokaal co-initiator van
diverse duurzaamheids-organisaties en –projecten, waaronder: Transition Towns Nederland,
Transitiestad Deventer, Olst in Transitie, vereniging Aardehuizen Oost Nederland, stichting Ecodorpen
Netwerk Nederland, stichting Eetbaar Olst-Wijhe en dorpscoöperatie Goed Veur Mekare. Hij maakte
onder meer deel uit van een internationale taakgroep voor Transition Network die een vertaling maakte
naar diverse landen van het succesvolle Britse REconomy Project.

Katrien van den Bergh
Katrien woont en werkt sinds Februari 2017 op de Vlierhof. Ze heeft door dit werk veel ervaring
opgedaan in sociocratische besluitvorming, self-management en gemeenschapsvorming. Verder
heeft ze verschillende trainingen gevolgd, onder andere in geweldloze communicatie,
gemeenschapsvorming en facilitatie van groepen. Katrien is in Basel, Zwitserland geboren en
opgegroeid, heeft daar sociologie en Engels gestudeerd en is dan op ontdekkingsreis gegaan. Door
haar ervaring in Esalen, een woonwerkgemeenschap in California, is ze op zoek gegaan naar verdere
ervaringen in gemeenschap en zo op de Vlierhof geland. Ze heeft 2017 de EDE in Nederland gevolgd.

Michäel Schouwenaar
Ruim 40 jaar lang werkt Michael Schouwenaar met vele vrijwilligers aan de gemeenschapstuin
‘Michäelshof’. Deze tuin is volledig biologisch en zonder chemische middelen onderhouden en
levert een groot aantal groenten en fruitsoorten op voor eigen gebruik en verkoop.
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Niels Gorisse
Niels Gorisse is bouwer van het perceel Strohplatz in Duitsland. Hiervoor heeft hij voor off grid
componenten jarenlang research gedaan, vele cursussen gevolgd, en bijna alles ook al in de
praktijk gebracht - van zonneboilers tot ecologische isolatie. Hij deelt deze ervaringen heel erg
graag. Niels is leraar permacultuur, gecertificeerde geweldloze communicatie trainer in
opleiding, en docent van de cursus zelfvoorzienend off-grid.

Maya van Oosterhout en Mark Huser
Maya van Oosterhout en Mark Huser zijn de drijvende kracht achter stichting Earth Awareness. Beiden
bezitten zij een schat aan praktijkervaring en kennis in off grid living, recycelen en upcycelen. Zij
zorgen met veel toewijding voor een stukje van het voormalige defensieterrein en hebben dit weten
om te toveren tot een ontzettend mooi en creatief holistisch inspiratie centrum, waar veel
verschillende evenementen plaatsvinden. Het hoogtepunt van hun creatiekracht is de NatuurTempel waar
zij sinds 2012 samen aan bouwen. Dit eco-kunstproject is een uiting van hun holistische levensovertuiging,
herkenbaar voor ieder mens en passend in een samenleving in transitie. Samen met verbeeldingskracht
zoeken ze dan ook als kunstenaars naar wegen om uiting te geven wat er binnen de samenleving leeft. De
inspiratie putten ze uit de jarenlange samenwerkingen met verschillende inheemse volkeren en hun
tradities. Mark & Maya hebben tijdens de talloze internationale bijeenkomsten een andere zienswijze
ontwikkeld die ze tot uitdrukking brengen in de Tempel. Mark laat zich omschrijven als een
multidisciplinair kunstenaar, all-round techneut, muzikant en tevens bevlogen en waarachtig spreker. Maya is een energieke,
creatieve geest met een liefde voor natuurlijk, simpel en gezond leven. Zij zet zichzelf in voor het in ere herstellen van het
vrouwelijke erfgoed. Samen ondergingen zij vele intensieve sjamanistische trainingen en dragen zij op authentieke wijze bij aan
het creëren van het paradijs op aarde.

Henk Petter
Henk is werkzaam als docent duurzame techniek voor het Ecolyceum in Deventer en op het Twents Carmel
college in Oldenzaal. Hij is tevens regio coördinator duurzaamheid voor het voortgezet onderwijs en werkt
samen met Cleantech regio, duurzame bedrijven in de regio Apeldoorn/Zutphen en Deventer en een aantal
docenten van het voortgezet onderwijs uit deze regio aan duurzame challenges. Henk is jurylid bij het
jaarlijkse scholenevenement, waar de scholen met de beste challenges een prijs kunnen winnen. Henk zit in
de jury van dit event. Henk is initiatiefnemer van het startend initiatief Akasha en voorzitter van GAIA
Nederland. Hij ontwikkelt magazines, filmpjes en opdrachten die passen bij het 4D framewerk van GAIA
Education en tevens geschikt zijn om in te zetten bij de challenges.

Monica Petter
Monica is gecertificeerd GEESE trainer bij GAIA Education. Momenteel is ze actief binnen het bestuur
van stichting GAIA Nederland. Ze schrijft artikelen voor het magazine, ontwikkelt lesmateriaal voor
GAIA Nederland, zet zich in voor promotionele activiteiten en ondersteunt diverse werkgroepen binnen
de stichting in de organisatie en uitvoering van de projecten. Monica is mede oprichter van het initiatief
Akasha; een groep die een duurzaam woon,- werk,- en leefgemeenschap aan het opstarten zijn. Ze is
tien jaar docente geweest op (agrarische) scholen, onder andere als docente plantenteelt en biologie.
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Ze is redacteur geweest bij diverse vakbladen zoals de Terugkoppeling en vakblad voor Bloemisterij. Daarnaast heeft ze een
praktijk gehad voor integratieve kindertherapie en het coachen met behulp van paarden.

Henry Mentink
Naast zijn baan bij MyWheels (directeur/oprichter) werd eind 2014 het opzetten van Het Veerhuis
te Varik een nieuwe uitdaging voor Henry Mentink. Daarin geeft hij samen met anderen inhoud
aan de nieuwe economie. Zijn missie is om bewustzijn en liefde een praktische plek te geven.
Daartoe startte hij in het Veerhuis het eerste Village Trade Center en tevens is dit het huis van de
Club van Boedapest NL, het EcodorpenNetwerk van Nederland en is het verbonden met
Damanhur in ItalIë. “Dus praktisch gaan we in het dorp Varik aan de slag en zijn we tevens
verbonden met de Wereld.” Hij onwikkelde het eerste 3D bedrijfsplan ter werld (de UNO-box met Bronplan) en een nieuwe
organisatievorm die niet juridisch is (dus makkelijker vorm te geven) en toch aan de wettelijk eisen voldoet. Het heet de
DeelGenootschap.

Hugo Schonbeck
Hugo Schonbeck is een geïnspireerde ondernemer en een ervaren consultant binnen diverse
projecten, onderzoek en adviesbureaus. Hij brengt een praktische en hartelijke benadering van
duurzaamheid en een uitgebreid internationaal netwerk in; hij vindt het een leuke uitdaging om de
meest geschikte mensen van verschillende organisaties bij elkaar te brengen voor een bepaalde taak.
Hij is expert in duurzaamheid en gedragsverandering; het ontwerpen van programma's en het
faciliteren van teams in communities, lokale autoriteiten en bedrijven voor Global Action Plan, Nuon Energy en recentelijk
British Gas. Mede-oprichter van de Nederlandse denktank over klimaatverandering met overheidsfunctionarissen, ngo's en
vertegenwoordigers uit de industrie waarin er baanbrekend is gewerkt aan koolstofcompensaties. Momenteel partner in een
Nederlands start-upbedrijf dat smart grid-oplossingen ontwikkelt voor de duurzame-energiesector.

Maiken Larsen
Maiken Larsen is een brede communicatieprofessional met veel ervaring in de duurzame
energiewereld. Naast tekstueel werk voor pers, bedrijfsleven en video begeleidt ze groepen naar
grotere effectiviteit, creativiteit en zelfsturing. Met behulp van o.a. technieken uit Deep Democracy
en opstellingenwerk is zij in staat om de diepere laag te vinden achter bijv. patronen in een team.
Ze faciliteert transformatie hiervan naar vruchtbaar gedrag. Dezelfde technieken gebruikte ze ook
voor maatschappelijke, communicatie- en marketingsvraagstukken. Ze werkt voor lokale overheden, maatschappelijke
organisaties en het MKB. Met haar lichte en speelse stijl is ze in staat om zware lastige materie behapbaar en verteerbaar te
maken. Haar motto: we kunnen deze wereld mooier maken, laten we dit nu doen!

Lila Schwair
Lila Schwair heeft passie voor jonge mensen. Door middel van gesprekken, yoga- en
mindfulnesslessen leert ze hen tools om destructieve denkpatronen en gedrag te overwinnen en
inspireert ze om verantwoordelijkheid te nemen voor alle gebieden van hun leven (opleiding,
carrière, gezondheid, relaties, financiën en persoonlijke ontwikkeling).
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Beschrijving accommodaties en hun aanbod
De Vlierhof
EDE 2018 Introductie weekend en Sociale Dimensie
De Vlierhof, Klever Strasse 115, D-47533 Kleve,
Vrijdag 23 feb 18.00 tot maaandag 26 feb 16.00 en donderdag 1 mrt 16.30
tot zondag 4 maart 16.00

De woonwerkgemeenschap Vlierhof is in 2002 gesticht met de
intentie een plaats te creëren waar mensen hun potentieel in
gemeenschap met anderen leven kunnen. Met hulp van vrijwilligers
wordt het seminarhuis, de Bed & Breakfast en de biodynamische tuin geleid en gasten een plek geboden waar ze kunnen
ontspannen en genieten. De gemeenschap ligt op de Duitse kant van de Duits-Nederlandse grens, 20 km van Nijmegen en 10
km van Kleve. Bereikbaar met bus 80 of 82 vanuit Nijmegen naar Millingen aan de Rijn (laatste halte, Millinger Grenskantoor),
van daaruit zijn het 30 minuten te voet.
Programma
Het programma van het introductieweekend bestaat uit:





Toelichting EDE training
Uitleg 4D framewerk ontwikkeld door GAIA Education
Bij iedere dimensie (sociaal, economisch, ecologisch en wereldbeeld) doen we korte praktische opdrachten
Algemene vaardigheden zoals aandachtig en diep luisteren, delen van gevoelens en gedachten op een veilige manier,
wereld café en open space

Het programma van het weekend sociale dimensie zet zich samen uit de volgende thema’s:




Besluitvorming: Inleiding tot de sociocratie, voorbeelden van sociocratische besluitvorming uit de
woonwerkgemeenschap Vlierhof
Leiderschap: Self-management en leadership met praktische voorbeelden uit de organisatie van de Vlierhof
Gemeenschapsvorming: Verschillende methoden voor gemeenschapsvorming zoals sharing circles, trust building en
compassionate communication
De focus in alle delen van het programma is op ervaringsoefeningen. Na korte
theoretische inputs zullen we veel praktische oefeningen samen doen.
Overnachtingsmogelijkheden
Het seminarhuis biedt plaats voor 32 personen in 3 enkele kamers, 7 dubbele kamers, 1
vierpersoonskamer en een slaapzaal voor 10 personen.
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Veerhuis Varik
EDE 2018 Verdieping 4D framewerk en UNO Box
Veerhuis Varik, Waalbandijk 8 Varik in Nederland,
Zaterdag 14 april 08.45 tot zondag 15 april 21.15

Het Veerhuis is het eerste Village Trade Center ter wereld
dat opgericht is om onze omgeving weer rijker te maken.
“Lokale producten, lokale diensten; een handelscentrum
voor in het dorp. We zijn gestart met de nieuwe economie.
De toekomst ligt in het dorp waar ruimte en schone lucht en internet is. Werken en zaken doen, kan in het dorp. En door ons als
Veerhuis te richten op de toerist brengen we nieuwe handel tot stand. Mensen komen van buiten en producten van binnen,
want het dorp is de grootste toeleverancier. Het Veerhuis heeft zo de veerpont functie naar de toekomst. “ aldus Henry. Het
Veerhuis heeft de ambitie om een nationaal en internationaal centrum te zijn voor de nieuwe economie. Pieter Kooistra
woonde hier en was bedenker van de kunstuitleen in NL en schreef in de jaren '80 / '90 een plan voor een wereldbasisinkomen in
een nieuwe economie. Hij zei daarover: “Wees realistisch – denk het onmogelijke”.
Programma
In dit weekend worden een aantal verdiepende workshops verzorgd, passend bij het curriculum van GAIA Education. Tevens
wordt een unieke methode aangereikt om een plan te ontwikkelen voor je eigen project. De volgende onderdelen komen aan
bod:









Deep democracy (Mindell en Lewis versies) voor het begeleiden van groepen en conflictoplossing
Theory U
Dragon dreaming
Werken aan je eigen droom
Ontspanning en meditatie
Nieuwe economie modellen veerhuis Varik
Juridische aspecten
UNO box (nieuwe manier van ondernemingsplan schrijven)

Overnachtingsmogelijkheden.
Het is mogelijk te overnachten in het bed en breakfast gedeelte van het
veerhuis of in een trekkershuis voor vier personen, wat dichtbij het Veerhuis is
gelegen.
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Michäelshof
EDE 2018 Ecologisch intuïtief tuinieren
Michäelshof, Vatropperweg 5 Den Oever in Nederland,
Donderdag 10 mei 16.30 tot zondag 13 mei 16.00

De Michaëlshof wil zich ontwikkelen tot een woon- werk- en leefplek, waar
mensen in gelijkwaardigheid gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor
zichzelf, elkaar, de omgang met anderen, en de voorzieningen op de
Michaëlshof en deze te delen met anderen met respect voor en in
samenhang met het natuurlijk evenwicht. Dit ontwikkelingsmodel is ons nooit aangeleerd en zullen we dus al experimenterend
en ervarend zelf moeten laten groeien en dit document, deze woorden, zijn een bezinningsmoment onderweg.
Programma
Tijdens deze workshop wordt ingegaan op de ecologische dimensie van het 4D framewerk, ontwikkeld door GAIA Education.
Michäel Schouwenaar licht toe hoe hij op de Michäelshof is gestart. Welke ontwikkelingen er in de loop der jaren zijn geweest,
zijn ervaringen met ecologisch tuinieren, biologisch-dynamisch tuinieren en permacultuur. Hij geeft verdiepende workshops
over bodemverbeteren, intuïtief tuinieren en het maken van een tuinplan. De volgende onderdelen kun je verwachten:







Introductie ecologie
Diverse manieren van voedsel verbouwen
Bodem verbeteren
Voedsel kringlopen
Gewas kennis
Maken van een tuinplan

Overnachtingsmogelijkheden
Je kunt overnachten in je eigen tent, een plek in het gemeenschapshuis of een bed&
breakfast adres in de buurt van Michäelshof.
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Earth Awareness Teuge
EDE 2018 Natuurbeleving en spiritualiteit
Earth awareness; Ambonstraat 2, 7395 MA Teuge in
Nederland,
Vrijdag 25 mei 17.00 tot zondag 16.00
Earth Awareness Teuge is één van de oudste en grootste off
grid centra van Nederland. Een bezoek staat garant voor
een onvergetelijke ervaring, boordevol inspiratie en
verbinding. Earth Awareness is een culturele broedplaats en dient als kraamkamer voor een duurzame wereld en is ontstaan in
2005. Het is een groen laboratorium waarin zij al doende en spelenderwijs leren samenwerken met de intelligentie en
wetmatigheden van de aarde. Een vruchtbare proeftuin om te onderzoeken hoe de mens in symbiose kan leven met de natuur,
een praktijkschool voor synthese van de daarbij behorende vakgebieden. Ze zien het als hun gemeenschappelijke taak om
opnieuw af te stemmen met de aarde en hoe daartoe te relateren. Het kenniscentrum draagt actief bij aan concrete, lokale en
praktische oplossingen voor globale vraagstukken, zoals energie- en voedselvoorziening, woon- en leef alternatieven. Earth
Awareness bouwt sinds een aantal jaren aan een zeer bijzonder en inspirerend kunstwerk; de NatuurTempel, een ronde ruimte
van dikke organisch gevormde boomstammen, kronkelige takken, leem en gekleurde ramen. In deze belevingsruimte kunnen
ze hun zelf blijven verwonderen over de schoonheid waarin de natuur zich openbaart. De NatuurTempel is een brandpunt voor
bezinning en verbinding en een hulpmiddel voor de waarheidszoekers die hun diepste wezenskern willen vinden. Het centrum
is gelegen in een buitengewoon bosrijk off the grid dorpje en is een uitzonderlijk vogelparadijs. De prachtige kolossale bomen
en de biodiversiteit maken het een zeer aangename plek om te vertoeven.
Programma
Het motto is: time is art. Met de natuur als onuitputtelijke inspiratiebron zul je ervaren hoe kunst, spiritualiteit en wetenschap
hand in hand gaan met de vrijheid van een off the grid lifestyle.









Rondleiding Earth Awareness; langs alle faciliteiten zoals de NatuurTempel, rocket stove mass heater (leembank
kachels), groentetuin en kas, alternatieve stroomvoorziening, kunstatelier, hout- en metaalwerkplaats,
composttoiletten en regenwateropvang.
Introductie wereldbeeld dimensie; de levensfilosofie over de achterliggende beweegredenen om op deze manier te
leven, wonen en werken.
Natuurbeleving; een dagelijkse beoefening om op je eigen manier te verbinden met de natuurlijke wereld rondom je.
Introductie in het sjamanisme; kennismaking met ons eigen spirituele erfgoed en authentieke inheemse tradities.
Vuurceremonie; de veilige Tempelruimte dient als werkplaats voor de spirit en wordt gebruikt om persoonlijke
intenties uit te spreken, iets los te laten, uit te nodigen of te bedanken. Deze ceremonie is een krachtig
markeringspunt in tijd en is zeer behulpzaam in het manifesteren van je dromen.
Hands on work; in groepjes werken in de tuin, de off grid keuken, meebouwen aan de NatuurTempel of creatief aan
de slag met natuurlijke materialen.

Overnachtingsmogelijkheden
De bijzondere ambiance van de locatie maakt dat je je er al snel in een andere tijd waant. Je overnacht op het ruime boven
atelier voorzien van veel ramen en mooi uitzicht. Neem je eigen matje en slaapspullen mee. Ook is er beperkte plek voor kleine
tentjes, dit dient gereserveerd te worden bij jouw aanmelding.
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Aardehuizen Olst
EDE 2018 Transitie naar een nieuwe economie
Aardehuizen Olst, Rietgors 22 Olst in Nederland,
vrijdag 20 juli 17:00 uur t/m di 24 juli 16:00 uur
In 2012 startten ca. 40 volwassenen in Olst samen met een
groeiende groep vrijwilligers met de bouw van hun toekomstige ecowoningen. In de zomer van 2015 leverde men als laatste gebouw het
Middenhuis op, het gemeenschapshuis van de Aardehuizers. Op dat
moment was iedereen onder dak: 23 huishoudens, inclusief kinderen bestaande uit ruim 75 mensen. De Aardehuizen zijn als
bouwproject een unicum: gebouwd door de bewoners zelf, met hulp van bijna 2000 vrijwilligers uit 27 landen. Het is de
Nederlandse adaptatie van het zogeheten Earthship-concept: compleet zelfvoorzienende woningen, voor een groot deel
gebouwd van afval- en natuurlijke materialen, die de zon als belangrijkste energiebron hebben voor zowel elektra als
verwarming. De bewoners vormen een gemeenschap met ‘vrijheid in verbondenheid’ als leidend principe. Besluitvorming
gebeurt op sociocratische wijze. De Aardehuizen bevinden zich aan de zuidrand van het dorp Olst, 9 km ten noorden van
Deventer, en op slechts 8 minuten loopafstand van het treinstation.
Programma
Tijdens het programma van Economische Dimensie & Transitie behandelen we de volgende thema’s:






Van oude naar nieuwe economie: Analyse van de werking van onze huidige economie, verkenning van nieuw
ontwikkelde alternatieven.
Lokale geldsystemen: manieren om de economie radicaal lokaal te maken door het toepassen van diverse systemen:
van ruilkringen tot elektronisch geld, naast of als vervanging van de euro.
Ecodorpen creëren met Sociale Permacultuur: Een dagvullende introductie in de toepassingsmogelijkheden van
permacultuur op de menselijke samenleving. De totstandkoming van het Aardehuis-project dient hier als casus.
Voorkennis van permacultuur als ontwerpsysteem dat geënt is op hoe de natuur werkt, is niet noodzakelijk.
Transitie: mondiaal denken, lokaal doen: Tegen de achtergrond van de rijkdom aan voorbeelden van de
internationale Transitiebeweging krijgen deelnemers een kijkje achter de schermen van het succesvolle Olst in
Transitie en de diverse spin-off projecten die deze grass-roots netwerkorganisatie heeft voortgebracht. Speciale focus
op projecten i.h.k.v. project REconomie Olst
Het programma heeft een grote variatie aan werkvormen. Theorie en praktijk komen
gelijkelijk aan bod. Onderdeel van het programma vormen ook diverse werkbezoeken aan
projecten op het terrein van de Aardehuizen en elders in Olst.
Overnachtingsmogelijkheden
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Er is in de nabijheid van de Aardehuizen een landelijk gelegen groepsaccomodatie
(verbouwde boerderij) op ca. 10 minuten fietsafstand of ca. 35 min. wandelen door de bossen.
Deze biedt plaats aan 18 personen in 5 kamers met twee bedden, 1 tweepersoons kamer en
een slaapzaaltje met drie stapelbedden. Alle kamers hebben een eigen badkamer en toilet.
Ook is het mogelijk op een aastgelegen grasveldje te kamperen.

Strohplatz
EDE 2018 Off the grid techniek en holistich ontwerpen
Strohplatz, 5 Hauptstraße Rorodt Rheinland-Pfalz 54411 in Duitsland,
Vrijdag 24 aug 16.30 tot zaterdag 1 sept 16.00 en Vrijdag 24 aug 16.30 tot
zaterdag 1 sept 16.00

Strohplatz is een zo zelfvoorzienend mogelijke plek in opbouw in Duitsland
nabij Trier. De plek bestaat uit een woonhuis dat als hostel dient, een prachtige grote schuur met daarin een eet- en lesruimte,
plus een 3.000 m2 tuin met een beginnend voedselbos met momenteel meer dan 80 soorten bomen en struiken. Strohplatz is
in 2012 gekocht door Niels Gorisse, en wordt sindsdien heel langzaam omgetoverd tot een plek waar groepen kunnen genieten
van de omgeving en waar lessen kunnen worden gegeven. Het huis uit 1890 is een traditioneel vakwerkhuis, zoals die in
Nederland veel in Limburg te zien zijn. Vakwerk betekent dat dikke houten balken het skelet zijn voor het huis, met in het
midden een schoorsteen schacht. De buitenmuren van leem en leisteen zijn vervolgens erin geplaatst en dragen niet de
constructie. De schuur is uit circa 1910 en valt op door het grote dak van leistenen en de prachtige leistenen aan de buitenkant.
Van binnen zijn alleen nog maar de oude paarden- en koeienstal in gebruik. De omgeving van Rorodt is in twee woorden
samengevat: bossen en valleien. Je kunt er urenlang wandelen in de bossen zonder iemand tegen te komen.
Programma
Op de locatie Strohplatz worden twee workshops verzorgd. De workshop in juni gaat over off the grid techniek. Je krijgt alle
technieken van off the grid leven uitgelegd die Niels gebruikt op Strohplatz. Niels legt ook de nieuwste ontwikkelingen uit rond
off the grid wonen. Aanbod komt o.a.:




Zelf warmte en elektriciteit opwekken, zelf in water voorzien, helofytenfilter
Permacultuur en voedselbos
Geweldloze communicatie

De workshop eind augustus gaat over holistisch ontwerpen. In deze workshop wordt alle kennis van de EDE geïntegreerd in een
holistisch ontwerp voor een eigen project. We werken daaraan in groepen. Aanbod komt o.a.






Charette proces, kick off
Theoretisch strategie framewerk voor interdimensionale integratie
Permacultuur principes in een ontwerp
Co-creatie
Ontwerpen met hulp van het 4D framewerk

Overnachtingsmogelijkheden
Strohplatz omvat momenteel aan overnachtingsmogelijkheden 4 kamers met (4, 3 of 1) stapelbedden met dikke comfortabele
matrassen. De zolder van het huis en de ruimte boven de varkensstallen zijn beide plekken waar nog circa 20 extra
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opblaasmatrassen en slaapzakken kunnen worden neergelegd. Kamperen is helaas niet mogelijk. De huidige beperking van het
perceel zijn de douches; er zijn circa 10 douchebeurten van ongeveer 5 minuten per dag mogelijk. Er is een composttoilet met
dubbele urine-afvoer (opvang bovenin en transparante buis onderin de bak) die dagelijks geleegd wordt. Er is stromend water
aangesloten op het waternetwerk (waar verplichte afname is en dus lage prio om met regenwateropvang te gaan werken),
evenals de riolering. Riolering wordt voor het hele dorp verzorgd door het helofytenfilter.

Certificering
Eisen voor certificering
Om in aanmerking te komen voor het certificaat van deze opleiding moet je aan de volgende criteria voldoen:




Minimaal 1 workshop van drie uur gevolgd hebben in relatie tot ALLE 20 thema’s uit het 4D framewerk.
Dus 20 workshops van minimaal drie uur aansluitend op de 20 thema’s uit de duurzaamheidsmandala.
Minimaal 125 uur aan workshops gevolgd hebben binnen de EDE training, en daarnaast minimaal 15
uur gewerkt hebben aan een eigen holistisch design binnen de EDE training.
Minimaal 80% van de EDE cursus gevolgd hebben. (Je kunt dus wel een aantal workshops missen….).

Zoals je dus kunt lezen, is het niet een verplichting om aan alle onderdelen mee te doen. Je kunt daarin je eigen plan trekken.
Mocht je de EDE training over een langere periode willen gaan halen, dan is het mogelijk om na ieder weekend in een EDE
strippenkaart aan te laten tekenen wat je hebt gevolgd.

Aanmelden
Aanmelden kan op drie manieren:
1. Telefonisch aanmelden bij GAIA Nederland. Telefoonnummer 035 8884204. Mobiel: Henk 06 125 31816.
Gaia Nederland mobiel kantoor: +31 687360119.
2. Aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website van GAIA Nederland: www.gaia-nederland.nl of
www.dutch-ede.nl.
3. Een mail sturen naar: info@gaia-nederland.nl.
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je uiteraard ook altijd bellen.
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Fondsenwerving en korting
Mocht je 80% van de workshops volgen, dan is een korting van 20% mogelijk. Sommige deelnemers uit het buitenland kunnen
via Erasmus+ in aanmerking komen voor subsidie.

We hopen je graag te zien tijdens de EDE cursus!
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EDE cursus 2018
Stichting GAIA Nederland
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