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ECO Design Educatie
duurzaam projectontwerp voor een zichzelf herscheppende samenleving

Introductie
weekend
23 t/m 26 feb 2018
Locatie: De Vlierhof

Sociocratie en
sociale aspecten
1 t/m 4 maart 2018
Locatie: De Vlierhof

Deep democracy
& De UNO box
14 en 15 april 2018
Locatie: Veerhuis Varik

Intuïtief
ecologisch
tuinieren

Ecologisch en holistisch ontwerpen

10 t/m 13 mei 2018
Locatie: Michäelshof

Op zoek naar een uitdagende en unieke cursus waarin je over
alle aspecten van duurzaamheid leert?

Natuurbeleving
en spiritualiteit

Waar je een innerlijke reis aangeboden krijgt om zowel de sociale, culturele,
ecologische en economische kanten van jouw ontwerp te onderzoeken? Waar je
jouw eigen visie over duurzaamheid onderzoekt door middel van kritische vragen?
Jouw ontwerp kan van alles zijn: een ontwerp voor een duurzame woning of een
CPO (Collectief particulier opdrachtgeverschap) project. Je kunt ook een curriculum
uitwerken voor duurzaamheidseducatie of scholingsprogramma, of je ontwerpplan
maken voor een voedselbos of permacultuurtuin.

25 t/m 27 mei 2018
Locatie: Earth awareness

Off the grid
techniek
29 juni t/m 1 juli 2018
Locatie: Strohplatz

Transitie naar
nieuwe economie

De EDE cursus kan dit alles bieden!
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THEORIE

PRAKTIJK

EIGEN PROJECT

Theorie gebaseerd op
jarenlange kennis en
ervaring uit ecodorpen
over de hele wereld!

Bezoek ecodorpen,
voedselbossen,
permacultuurtuinen en
nog veel meer!

Werk aan je eigen
ecologisch ontwerp
samen met anderen!
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21 t/m 24 juli 2018
Locatie: Aardehuizen
Olst

Holistisch
ontwerpen
24 aug t/m 1 sept 2018
Locatie: Strohplatz

www.dutch-ede.nl
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4-D framework
Integreert ecologie, economie, sociale
aspecten en holistisch wereldbeeld
De basis van de theorie van de
Eco-ontwerp cursus is het 4-D
framewerk voor holistisch
systeemontwerpen. Het
framewerk overstijgt het
conventionele driedimensionale
duurzaamheidsmodel.

Meeleven in ecologische
gemeenschappen

Het framewerk integreert namelijk sociale,
ecologische en economische oplossingen met
een meer holistische benadering. Een holistisch
wereldbeeld en verandering van
waardesystemen zijn inmiddels erkend
geworden als de belangrijkste ‘drivers’ van
gedragsverandering en culturele transformatie.

De cursus wordt gegeven
in zes ecologische
gemeenschappen
De cursus is een perfecte kans
om kennis te maken met diverse
ecologische woon-, werk- en/of
leefgemeenschappen. Het programma is
geïnspireerd op de EDE training ontwikkeld
door GAIA Education. Je kunt de cursus in z’n
geheel volgen of gedeelten ervan. Bij het volgen
van 80% van de cursus of meer kun je 20%
korting krijgen. Info en opgeven bel Henk (06
12531816) of mail: info@gaia-nederland.nl.

'De ECO-ontwerp cursus bouwt mee
aan een gezonde wereld voor zowel
mens, dier en plant. Een wereld met
gezonde gemeenschappen die in
harmonie met elkaar leven’

ACHTERGROND INFORMATIE
De cursus wordt georganiseerd door GAIA Nederland in samenwerking met diverse
trainers uit de verschillende ecologische woon-, werk- en leefgemeenschappen. De
theorie is gebaseerd op het 4D framewerk ontwikkeld door GAIA Education en het Global
Ecovillage Network. Meer informatie: https://gaiaeducation.org, https://ecovillage.org.
en www.gaia-nederland.nl.
De Vlierhof; http://www.vlierhof.org, Klever Str. 115 Kleve-Keeken in Duitsland.
Veerhuis Varik; http://www.veerhuis.nl/, Waalbandijk 8 Varik in Nederland
Michäelshof; http://www.michaelshof.nl/, Vatropperweg 5 Den Oever in Nederland
Earth awareness; http://www.earthawareness.nl, Ambonstraat 2, 7395 MA Teuge in Nederland
Aardehuizen Olst; http://aardehuis.nl, Rietgors 22 Olst in Nederland
Strohplatz; http://www.strohplatz.com, 5 Hauptstraße Rorodt Rheinland-Pfalz 54411 in Duitsland
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