Kinderen en permacultuur bijeenkomst Amsterdam, 30 juni 2018
Aanwezig: Rutger Spoelstra, Annet van Hoorn, Lotte Klaver, Mirte Slaats, Caroline van Pagée,
Inet Dunnewind, Giuliana Dieni, Samantha Feelix, Nicole (ADM), Aria Madariaga, Erica van
Beers, Petra Schmitz

CiP project, conferentie en het handboek
Petra en Erica geven een introductie over het internationale Children in Permaculture (CiP)
project en de conferentie afgelopen mei in Praag.
CiP project; driejarig Erasmus project, eindigt dit jaar. Deelnemende landen; Engeland;
Tsjechië, Italie, Romenia, Slovenia. Achtergrond van dit Erasmus project; ‘We are a group of
people who have seen for years that there is a great need to include children in permaculture
and bring the basics of permaculture to people's lives from an early age. We wish to find and
offer old and new ways to engage children in permaculture ethics and principles. We want to
work with the nature of the child, which means using a child-centred pedagogy.’
Conferentie; Mei 2018; Tweetalige bijeenkomst, Tsjechisch, Engels. Ca 100 deelnemers. Veel
aandacht voor inspireren en elkaar leren kennen. Diverse workshops en presentaties over
vanallerlei onderwerpen rondom permacultuur, outdoor classrooms, pedagogie etc.
In het handboek ‘Earth care, people
care and fair share in education. The
Children in Permaculture Manual’ zijn
een 6-tal onderwerpen in 15 thema’s
uitgewerkt (bv…). Per thema zijn er
voor de leeftijdsgroepen 3-6 en 7-12
een aantal onderwerpen benoemd als
mogelijk uitgangspunt voor
activiteiten.

Terugkoppeling werkateliers voedselbos Vlaardingen
van Rutger en Mirte; 3 sessies geweest, veel
verschillende mensen. De thema’s samenhang en
ontwerp zijn gekozen om verder uitgewerkt te
worden, omdat hierin nog niet veel informatie en
materiaal beschikbaar is. De ‘organisatie’ gaat
ermee verder, oa Suzanne Stolk, die vandaag er
niet bij kon zijn. Na de zomer zal er nog een
bijeenkomst georganiseerd worden. Idee wordt
geopperd om dit te combineren met de tweede
bijeenkomst van dit netwerk. Petra zal Suzanne
vragen. Volgende bijeenkomst van het netwerk in
Vlaardingen eind september hopelijk.

Website
Om een duidelijk communicatiemiddel te hebben en om meer
mensen te betrekken besluiten we dat een website het beste zou
zijn. Deze kan als basis dienen, naast FB en mail enzo. Website over
kinderen en permacultuur in Nederland
(www.kinderenenpermacultuur.wordpress.com). Guiliana maakt ‘m
in wordpress, 6euro/jaar. Eerste jaar betaalt zij ‘m . Dank! Petra
en Samantha maken een opzet, voor Giuliana.
Pagina’s;












Homepage
Educatie en permacultuur
Regio’s/contact Regiocontactpersonen, dit bedacht ik me later; zou goed
zijn om de energie te spreiden en lokaal te versterken? Ook
om bv als iemand iets erop wil zetten, dat ze deze mensen
benaderen?
 Limburg/Brabant (Petra)
 Zeeland/Zuid-Holland (Suzanne)
 Noord-Holland/Utrecht/Flevoland (Erica)
 Groningen-Drente-Friesland?
 Gelderland-Overijssel?
Event kalender, met invulvelden Bv; Naam event; contactpersoon/aanmelden;
openbaar of niet; kosten; onderwerp; categorie (cursus, workshop, mee-werk dag,
brainstorm, lokaal event, werkatelier etc).
Guestbook/forum
CiP internationaal
Meer info
met links naar projecten, CiP project en andere interessant info, bv ook projecten van
deelnemers.
Op termijn; kaart en databank van open source educatiemateriaal

Overig
Vragen die nog spelen, er zijn veel losse eindjes in NL, wat betreft permacultuur, educatie en
kinderen. Het zou goed zijn deze bij elkaar te brengen en samen op te trekken. Hiervoor
nodig; meer mensen; dus meer promo en een roulerende bijeenkomsten qua locatie en
organisatie.
Ook een punt; de marketing, mn richting scholen, van ontwikkelde edu programma’s is vaak
lastig, ook omdat deze vaak door groene mensen ontwikkeld worden en marketing echt een
vak apart is. Goede voorbeeld overtuigen; bv van een outdoor classroom die succesvol is.
Hiervoor moeten we in de komende bijeenkomsten aandacht hebben.

CiP internationaal/cursus
We hebben het over de mogelijkheid om een cursus te organiseren/aan te vragen te geven
door het CiP team/een van de auteurs van het manual. Didi is regelmatig in NL voor
cursussen (neohumanist education) in Den Bosch. Gaye heeft een zus in Eindhoven en is dus
ook regelmatig in NL.
Waar is behoefte aan; de ene heeft meer behoefte aan permacultuur basis kennis, de
andere aan handvatten hoe de kennis uit het handboek en de permacultuur filosofie en
‘ethics’ ingebracht kunnen worden reguliere moestuinactiviteiten en NME activiteiten; en
hoe de informatie uit het handboek zich laat vertalen naar permacultuur lesmateriaal, om
permacultuur voor kinderen meer zichtbaar te maken en in de lage landen toe te passen.
Overall, de training moet niet een training zijn volgens ‘het boek’, het handboek; dat is niet
wat we willen, het moet toegespitst zijn op onze situatie. Bv twee dagen, met kamperen, dat
zou dan in het voorjaar moeten. Of 1 dag, alvast in het najaar om ook meer mensen
enthousiast te krijgen. Dan zijn wellicht de auteurs van het handboek hier in de buurt. Dan
later een uitgebreider weekend organiseren.
Voor nu; 1 dag training (najaar) gericht op enerzijds een introductie van het handboek en
anderzijds; hoe kun je de permacultuur principes inbrengen in onze bestaande nme- en
schooltuin activiteiten en wat zijn aandachtspunten voor het ontwikkelen van permacultuur
educatie materiaal.
Petra zal prijzen navragen en contact opnemen over data voor de cursus. Mogelijke locaties
voor kamperen 2 dagen, of 1 dag. Locatie bepalen we als de datum bekend is.
1. bij Ppauw in Wageningen. Erica checkt Ppauw als datum bekend is.
2. Andere plekken via Samantha evt bij Dalfsen begin april (geen gemeenschappelijke
overdekte plek daar, die is evt te creeeren met de opbouw van Yurt van Dani ik denk de yurt
Huren?), wel vrij kamperen.
3. De Uelenspieghel in Drente (huur) https://www.uelenspieghel.nl/prijslijst-2/
4. Roggebodstaet
5. Arine Zeelenberg, duurzame camping en voedselbos (to be) in Oost-Voorne; via Suzanne;
http://www.svrcampingzonnehoeve.nl/ en
https://www.facebook.com/voedselbosnieuwennoord/
Verder zal Erica checken of we een aantal exemplaren van het handboek kunnen regelen om
door te verkopen aan geïnteresseerden hier en een idee van Rutger, of het via uitgevers/
boekwinkels beschikbaar kan komen (bv Jan van Arkel of ….wie ook weer? Rutger?)
Mogelijke fondsen voor cursus; via Suzanne; http://dikgroen.nl/ en http://fondsnme.nl/

De plannen
-bijeenkomsten bij tuinen en projecten in verschillende plekken in het land, om te inspireren
en van elkaar te leren en het aantal actieve mensen te vergroten.
-een website om elkaar op de hoogte te houden en kennis uit te wisselen
-werkateliers om samen educatief materiaal te ontwikkelen
-een cursus vanuit het Internationale Children in Permaculture project, najaar en/of
voorjaar.

Meer informatie
•
•
•
•
•
•
•

•
•

www.childreninpermaculture.com (curriculum in resources)
Dirty Teaching, a beginners guide to outdoor learing; (Juliet Robertson)
Messy Maths, a playful, outdoor approach for Early years (Juliet Robertson)
Boek: Outdoor Classrooms, a handbook for schoolgardens (Nuttal en Millington,
2009)
Boek: Het laatste kind in het bos (Richard Louv, 2012)
www.kindermoestuin.info (website Petra met link naar artikel PM magazine over
outdoor classrooms)
Farmer Phil, filmpje en pdf boek.
https://www.peakprosperity.com/wsidblog/93441/farmer-phil%E2%80%99spermaculture-original-permaculture-children%E2%80%99s-book
Boek: Coyotes guide (natuurbeleving met kinderen, http://coyotesguide.com)
Sharing nature with children (Joseph Cornell)

Flip over
Wat zijn jouw wensen en/of behoeften?
Netwerk, lokaal/landelijk; 8
Kennis over pedagogie/lesmateriaal; 5
Kennis over CiP manual/cursus; 5
Kennis over permacultuur; 3
Inspiratie; 6
Verbinding met anderen; 6
-gratis zadenruil van alle deelnemers als verbindmiddel
-hoe voorkom je dat het fragmentarisch wordt (grote geheel blijven zien in lesmateriaal)
-marketing; hoe kunnen we het aan de man (kind) brengen.

