Beste Permaculturist, beste vriend,
Hierbij vind je onze eerste aankondiging van de volgende Europese convergentie van de
Permacultuur in 2012.
Mogen wij jullie vragen om deze informatie in jullie netwerk te verspreiden, via mailing list,
website? Het is onze droom om deelnemers uit elk Europees land en vanuit elke bio-regio te
verwelkomen op deze gebeurtenis in het jaar 2012.
Wij willen je danken voor je aandacht voor deze gebeurtenis.
De toekomst van de Permacultuur doet een beroep op jouw engagement en passie! Het is tijd
om de vruchten van de inspanningen te oogsten van de voorbije decennia en de nieuwe
generatie van Permaculturisten te verwelkomen om al onze krachten te verenigen van
kennis en overvloed!
1e nieuwsbrief
Sinds de jaren 90 zijn de pioniers van de Permacultuur in Europa samengekomen om
ideeën uit te wisselen en discussie onderwerpen aan te snijden die verband houden met de
standaardnormen van ontwerp en praktijk van de Permacultuur over het hele continent.
In 2012 zullen de hoofden en harten van diegenen die zich bewust zijn dat wij de hoeders
van de aarde zijn, kunnen samenkomen onder het toepasselijke thema “Instorting en
Herstel”, en deze motto en visie wordt gedeeld met de Documenta kunst tentoonstelling in
Kassel. Terwijl we ons mondiaal moeizaam voort bewegen naar een onzekere toekomst op
verschillende fronten, biedt permacultuur een positieve, creatieve benadering om zorg te
dragen voor onze planeet en zijn bewoners, om de overvloed te delen die ontstaat uit een
goed ontworpen, veerkrachtige omgeving, dat zowel in landelijke als in stedelijke gebieden.
Het 11e EUPC zal gehouden worden van 1 tot 6 augustus 2012 in Escherode, 15 km ten
noordoosten van Kassel in Duitsland (ongeveer 200 km van Frankfurt). Wij danken de
„Gastwerke‟ gemeenschap om deze grote gebeurtenis te helpen realiseren.
De EUPC wordt voorafgegaan door een internationale Permacultuur Design cursus (PDC)
van 14 tot 29 juli. Na de EUPC zal er nog een tweedaagse leraren convergentie het hele
programma afronden.
We houden je op de hoogte vanaf het gedetailleerde programma beschikbaar is. Alle vragen
en onderwerpen die je behandeld wil zien kan je richten naar het volgende emailadres:
info@permaculturecouncil.eu
Je bent hartelijk uitgenodigd!
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De European Permaculture Council en de convergentie
Sinds 1996 is de Europse Raad voor Permacultuur verantwoordelijk dat de tweejaarlijkse
convergentie voor Permacultuur plaats vindt in Europa. De eerste Convergentie werd in
1992 in Duitsland gehouden, 1994 in Engeland, 1996 in Duitsland, 1998 in Slovenia, 2000
in Tsjechië, 2002 Slovakije, Tsjechische republiek in 2004, 2006, 2008, in 2010 kwamen er
een 50tal Permaculturisten samen in Nethen op de taalgrens in België. Zij hebben daar
ideeën, ervaringen en activiteiten uitgewisseld die plaats vinden in gans Europa. Deze Raad
wil steun en bijstand voor de locale organisatie van de Convergentie om de continuïteit te
verzekeren van dit forum voor uitwisseling en solidariteit.

