
 

“Na de verschillende bijeenkomsten, filmvoorstellingen en inloopdagen is het 
enthousiasme groot om verder te gaan met Transitie in Groot-Leuven. De ideeën en 
voorstellen hangen in de lucht, mensen willen meedoen. Er is energie, maar waar 
zijn de karren om op te springen?” 

Zo luidde de uitnodiging voor ‘de Trefdag van 18 oktober’ in transitiestad Leuven. 
Ook al waren er slechts 10 deelnemers, toch zijn er 6 karren aan het rijden gezet. En 
‘t is de kwaliteit die telt, hè. Om 15u kwamen de mensen binnen. In het zaaltje 
heerste er een merkwaardige sfeer… Er brandden kaarsen, de verlichting was uit en 
er waren geen gekoelde drankjes noch koffie. Er was namelijk geen elektriciteit meer 
(zogezegd!). De kerngroep opende het woord met een officiële mededeling van de 
wereldwijde energiecrisis. Er moest dringend iets gebeuren om ieders overleving te 
garanderen. De spanning was te snijden. Maar beste mensen –zo vertelden we na 
de zware, maar toch ludieke inleiding– gelukkig is het nog niet zo ver! ZUCHT in de 
zaal! De lichten konden weer aan en we wisselden onze gedachten en gevoelens uit 
die deze inleiding had teweeg gebracht. Van daar uit zijn we in onszelf gaan kijken. 
We stelden vast dat er een hele boel dingen zijn die ons tegenhouden om aan 
transitie te doen. In een oefening hebben we onze persoonlijke ‘maren’ in een ander 
licht geplaatst door in groep elkaar te bemoedigingen.  

Na een gezellige pauze, waar wel koffie en drank beschikbaar was –haha...oef!– zijn 
we er concreet ingevlogen met de oprichting van ‘karren’. Karren staan symbool voor 
de ideeën en activiteiten die we willen verwezenlijken. Je kan het als werkgroepen 
beschouwen. Door middel van posters waar karren op getekend stonden, konden de 
deelnemers hun naam plakken in de rol waar ze zich het prettigst bij voelden. Zo 
stonden er bij elke kar verschillende mensjes getekend: trekkers, een duwer, 
mensjes in de kar en iemand op de achtergrond met een nieuwsgierige blik. Na een 
eerste brainstorm hebben we de ideeën samengebundeld en als zes karren 
weergegeven. Deze karren zijn allemaal aan het rijden gezet door het engagement 
van de nodige trekkers, duwers en springers. 

De trefdag werd afgerond in een cirkel waarbij we ons lichtje hebben doorgegeven. 
Met nieuwsgierige hoop en energie kijken we allemaal uit naar de eerste stappen die 
de karren gaan ondernemen. Welke karren zijn er dan? Wel. Zoals bij veel transitie-
initiatieven is er de kar rond ‘tuin’. Hierin zitten activiteiten samen gebundeld als 
tuinuitwisselingen, tuinwerkdagen, permakultuurworkshops, groenten in de stad, en 
het project geveltuintjes. Dan volgt er de kar rond handwerk waar we samen komen 
om te breien, haken, stikken, kaarsen maken, vilten, ... Verder zijn er nog de karren 
rond communicatie en netwerking, rond samen koken en eten inmaken, de kar van 
filmavonden, en tot slot is er een werkgroep ontstaan die een nationale transitie-
ontmoetingsdag gaat organiseren. We kunnen je nu al vertellen dat die in februari zal 
plaats vinden. Lieve mensen, we zijn nieuwsgierig naar hoe het verder zal gaan...hou 
die karren rijdend! Lokale groetjes, de kerngroep Transitiestad Leuven   

Ps: Wil je de karren-truc zelf toepassen in je transitiestad of –dorp om zo 
werkgroepen op te starten? Laat het ons weten en je krijgt een uitgebreid verloop 
van deze oefening. 


