
 
 

Transitie Oostende 
- Kennismaking en filmvoorstelling - 

 
Bijdrage: 1€ 

25 Juni 2010, 19u, Stenenstraat 9, Oostende 
 

19u: Ontvangst en kennismaking 
19.30u: Introductie Transitie beweging (zie ook www.transitie.be) 

20u: Film: The power of community, how Cuba survived peakoil (Nederlandse ondertitels) 
Cuba kende in de jaren ’90 onder een zwaar handelsembargo al een ‘oliepiek’.  

Deze film toont hoe de Cubanen erin slaagden deze crisis door creativiteit en samenwerking  
om te zetten in iets positiefs door het heropbouwen van de lokale veerkracht.  

21u15: nagesprek  
Einde rond 22u  

 
Wie geïnteresseerd is maar niet de hele avond wil blijven, mag ook een deeltje komen,  

als je niet kunt komen: email je interesse naar monique.swinnen@telenet.be 
 

Transitie in ’t kort:  
We staan als samenleving voor grote uitdagingen, in een wereld die 
geconfronteerd wordt met ongekende klimaatverandering en een falende 
klimaattop. Daarbij komt dat veel wetenschappers het erover eens zijn dat de 
wereldolieproductie tussen 2005-2020 zal pieken. Piekolie en 
klimaatverandering zijn twee blinde vlekken, maar hoe kunnen we hier als 
gemeenschap op een inspirerende manier op reageren? Kunnen we deze 
uitdagingen zo opvatten dat ze ons leiden naar een manier van leven die 
gezonder, verbonden en rijker is dan onze huidige manier van leven? Door als 
gemeenschap terug meer veerkracht op te bouwen kunnen we economische 
schokken (minder olie, stijgende voedselprijzen, etc.) opvangen. Deze 
samenwerking kan op een positieve, creatieve en aanstekelijke manier waar 
iedereen bij betrokken wordt.  
Een hoopvol model voor deze transitie is het uit Engeland overgewaaide 
transitiemodel, dat ondertussen ook in veel Vlaamse steden en gemeenten al 
door groepen mensen wordt vormgegeven (o.a. Gent, Antwerpen, Wijgmaal, 
Deinze, Merchtem, Brussel, …).  

 
Het zou mooi zijn om als vrucht van deze avond met wat mensen samen ook in Oostende samen aan 
het dromen, denken en doen te gaan, zodat we ook hier een Transitie-initiatief kunnen beginnen voor 
het scheppen van een duurzame, gezonde toekomst.  

Plaats: Stenenstraat 9, ten huize van Rudy Vandamme. Je kunt een mailtje sturen: 
monique.swinnen@telenet.be of een telefoontje plegen: 059/430154, of gewoon afkomen. Welkom! 

 


