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Onderwerp: Transitie Initiatief Rabot - mailing 04

Van: Transitie Initiatief Rabot <rabot.tig@gmail.com>

Datum: Thu, 18 Feb 2010 17:02:23 +0100

Aan: niet-openbare ontvangers:;

TRANSITIE  MAILING
van het

Transitie Initiatief Rabot
nummer 04 - 18 februari 2010

Inhoud

Het licht scheen in het Rabot.
Je mening telt

THE POWER OF COMMUNITY, Hoe Cuba piekolie overleefde -

di. 2 maart 2010 om 19u30 -

De toekomst van de Landbouw

Andere interessante projecten in Gent: Klimaatbudget

Dag van de Aarde in het Rabot

Lokale Veerkracht

 

Gestart !

Je was erbij op die dinsdag 2 februari in het Buurtcentrum. Gefeliciteerd en bedankt. Het
Transitie  Initiatief Rabot (TIR) is nu definitief gestart en telt nu echte sympathisanten. Met
24 waren we om te kijken en te luisteren eerst naar het verhaal van Elias VERBANCK over
het einde van de olie.
Na een deugddoende pauze droomden we schriftelijk en luidop in 3 groepen over een
Rabot zonder olie, een betere toekomst voor onze Kinderen en hoe we solidair kunnen zijn
hier en werelwijd.
Het lag voor de hand eigenlijk dat in zo'n actieve wijk als de onze we elkaar zouden
ontmoeten rond duurzaamheid en dat we onze krachten zouden bundelen voor een beter
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milieu.

Terug: Inhoud

Je mening telt

 
En wat vond je ervan ? Weet je het nog hoe we om kwart over tienen nog druk plannen aan
het maken waren, 
we hadden eerst gezegd dat we om tien uur zouden stoppen, we hadden elkaar nog veel te
zeggen...
Alle ideeën van dien avond worden zorgvuldig genoteerd  en we komen daar op terug , en
we maken daar een mooie synthese van.
Wij  Celestin, Koen, Rosita en Boudewijn zouden graag Uw suggesties en meningen willen
vernemen.
SEIN, TELELEFONEER, MAIL, SCHRIJF ONS:
rabot.tig@gmail.com
Transitie Initiatief Rabot : Rietstraat 88 ,9OOO Gent
O475/ 38.4O.8O

Terug: Inhoud

Onze tweede avond

Op dinsdag 2 maart om 19u30, opnieuw in het Buurtcentrum : 
THE POWER OF COMMUNITY, How Cuba Survived Peak Oil. 
Film met duiding vooraf en discussie nadien. Leren van een land dat zijn piekolie en
klimaatproblemen al heeft meegemaakt.
 
De Cubaanse landbouw kreeg in 1991 van de ene dag op de andere rake klappen door
eenvtekort aan petroleum. Hongersnood dreigde en de gemiddelde caloriën-en
eiwittenopnamevvan de Cubanen vermindere met 4O %. De weg was vrij voor alternatieve
landbouwmethodes.
Biomeststoffen moesten chemische meststoffen vervangen, biologische insectenbestrijders
kwamen in de plaats. Het ossenspan verving de tractor.
Tegen 1998 waren er rond de hoofdstad HAVANA al meer dan 8.OOO stadsboederijen. In
parken, pleinen op terrassen en balkons werden groenten en fruit gekweekt.
 
Stel dat wij hier MORGEN zonder benzine en diesel zitten ?

+ Denk Globaal Eet Lokaal:
Ilse Vromman van voedselteams over de uitweg uit de voedselcrisis door lokale
voedselproduktie en consumptie.
 
FILM, INFO - EN DOE-AVOND VAN TRANSITIE RABOT OP DINSDAG 2 MAART IN HET
BUURTCENTRUM VANAF 19u3O. Alle geïnteresseerden welkom. 
Met medewerking van het Buurtcentrum ( Stad Gent). 
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meer info op onze webpagina

Terug: Inhoud

De Toekomst van de Landbouw

Waar moet het naartoe met onze landbouw ?
Boze boeren die hun melktanks leegsproeien op de akkers hier, groeiende aantallen
hongerlijders aan de andere kant van de wereld.
Het werelwijde landbouwsysteem lijkt volkomen ontregeld.
 
Over deze prangende vraag debatteren we op dinsdag 2O april om 19u3O in het
Buurtcentrum met ALMA DE WALSCHE, 
journaliste bij Mô en het Wereldmediahuis.

Terug: Inhoud

Klimaatbudget

Een interessant project in Gent:
Het project ‘klimaatbudget’ zoekt mensen uit stad Gent die 6 maanden of een jaar willen
meewerken aan een boeiend, zinvol en vernieuwend experiment rond het leven met een
koolstofbudget. 

 Ben je bereid om:

-          Je energiegebruik, mobiliteit en/of voeding maandelijks op te volgen en te registreren
via internet en dit vanaf 1 maart?
-          Zicht te krijgen op je verbruik, uitgedrukt in CO2-uitstoot?
-          Je ‘klimaatbudget’ te beheren op je eigen manier en dus die acties te ondernemen
die jij wil?
-          Je ervaringen te delen doorheen het project?

 Klimaatbudget Gent verloopt  via internet , maar we organiseren ook enkele evenementen
voor de deelnemers. Deelname is gratis, we voorzien een aantal mooie prijzen en de
nodige ondersteuning.

 Geïnteresseerd? Ga naar www.klimaatbudget.be  en lees meer over het  project.

Via het ‘aanmeldingformulier’ stel je je kandidatuur. Gewoon doen!  Het is een unieke kans
om ervaring op te doen met een model dat misschien later wordt ingevoerd.
Geïnteresseerde kandidaten krijgen tegen 20/02 bericht van ons.

 Klimaatbudget Gent is een project van Ecolife vzw, in samenwerking met IBBT, SSD, stad
Gent en loopt met de steun van het Indaver Fonds.
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Terug: Inhoud

Dag van de Aarde in het Rabot

Stel dat de helft van de bewoners, de restootjes, de cafeetjes op 23 maart tussen 2Ou3O
en 21u3O u de lichten zouden doven... 
Dat zou nogal wat vonken geven! Het is meer dan een symbolische aktie. Als het dit jaar
niet lukt, dan zeker volgend jaar. 
Maar toch beginnen we er aan. 
Niet wanhopen, duurzame verandering is mogelijk.
Het komt erop neer dat de gewone man/vrouw de stellige overtuiging krijgt dat ecologie
bovenaan de dagorde staat.
We stellen voor dat ALLE gezinnen een flyer in de bus krijgen  tussen  1O en 17 maart, in
verschillende talen ...Over ecologie,hoe energie sparen en een uitnodiging om mee te doen
aan de aktie.
Wie doet mee ? Afspraken op dinsdag 2 maart,na de film ..

Terug: Inhoud

Lokale Veerkracht

Het is ondertussen wel duidelijk dat het gebruik van fossiele brandstoffen ernstige gevolgen
heeft voor ons klimaat.
Onvermijdelijk is het tijdperk van de goedkope olie (piekolie) nabij.
TRANSITIE-INITIATIEVEN inspireren groepen mensen om samen oplossingen te
bedenken die de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen afbouwen en zo ook de uitstoot
van CO2 verminderen. 
Alzo bouwen we aan die LOKALE VEERKRACHT. 
Het gaat hier dus niet alleen om denken, maar vooral om doen!

Klik op  www.transitie.be
Contacteer ons in het Rabot: 
Rietstraat 88,- mail ons : rabot.tig@gmail.com
GSM.contact: O485/38.4O.8O

Terug: Inhoud

wens je deze mail niet langer te ontvangen?

stuur dan een mail naar rabot.tig@gmail.com met "uitschrijven TIR-mailing" als onderwerp.


