Sámen Sneller Duurzaam: de kracht van het collectief!
Ons laatste duurzaamheidscafé van 2018 staat in het teken van het collectief,
met alle focus op de bijzondere kracht die daar vanuit gaat. Verschillende
sprekers vertellen vanuit hun eigen beleving over het enthousiasmeren,
mobiliseren én duurzaam verbinden van mensen. Wat komt daar eigenlijk bij
kijken en welke voor- en nadelen zijn er te noemen? Hun ervaringen vertellen
ons meer over wat je beter wel en niet kunt doen binnen (de vorming van) een
collectief, over bijzondere momenten waarop zij synergie vinden (1+1=3) en hoe
je de energie die tussen mensen kan ontstaan ook duurzaam vast kunt houden.
De sprekers van het café zijn:
Lucas Mol, kunsthistoricus en conceptueel denker. Lucas is bewoner van het
zelfvoorzienende huis Dutch Mountain (Mol’s Hoop), duurzaam ondernemer en
mede-initiatiefnemer van het circulaire duurzaamheidscentrum ‘De Groene
Afslag’ op Crailo.
Jesse Jorg, stadsmaker en oprichter van WeTheCity en WeThePeople. Zijn doel
is om de stad te tonen als een gedeeld canvas dat samen ingekleurd kan worden.
Jesse werkt vanuit duurzame speeltuin de Ceuvel (Amsterdam) aan projecten als
Lola Lik en The Courtyard: het gezamenlijk vergroenen van de buitenruimte in de
voormalige Bijlmer Bajes, Bankjescollectief: ‘leer je buren kennen tijdens het
grootste openluchtcafé van de wereld!’, Boiling: dé munitiekamer voor
ongeduldige stadsmakers en ROEF: het tonen van de potentie van het
daklandschap op het hoogste festival van Amsterdam.
Paul Doorenbosch, zakelijk adviseur en voorzitter van Remcom. Remcom is hét
buurtplatform voor het Rembrandtpark & het Componistenkwartier in Naarden.
Momenteel is het platform heel actief met de campagne ‘Duurzaam Remcom’.
Tijd: Donderdag 22 november van 19:30 – 22:00 uur.
Locatie: Jan Ligthart, Brinklaan 36a (t.o. gemeentehuis, naast de Koepelkerk).
www.samen-sneller-duurzaam.nl/duurzaamheidscafe
Facebook: https://www.facebook.com/duurzaamheidscafeGooiseMeren
Het Duurzaamheidscafé is onderdeel van het collectief S
 amen Sneller
Duurzaam Gooise Meren. Een initiatief van inwoners, ondernemers,
maatschappelijke instellingen en de gemeente. Ieder café wordt een actueel
thema van dit platform belicht zodat bezoekers inspiratie opdoen op het gebied
van duurzaamheid én handvatten krijgen om daadwerkelijk aan de slag te gaan.
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