
      
Informatiebrief   EcoVrede     2020   
 
Beste   mensen,  
Uitnodiging   nieuwjaarsborrel   en   rondleiding   nieuwe   locatie   
9   januari   2020    Donderdag    15   uur  
Locatie;    Middachtensingel    1       Neem   naast   jezelf    iets   mee   :)   
Organiseer   je   mee?  
 
Workshops,   Cursussen   en   Rondleidingen   in   het   nieuwe   jaar  

- Speciaal   voor   vrijwilligers,   Stagiaires   en   direct   betrokkenen  
- Voor   externen   op   verzoek   en   na   goedkeuring   toegankelijk  

 
Een   trainingsprogramma   van   telkens   enkele   bijeenkomsten.  
Aanmelden   voor   allemaal   via;      organisatie@ecovrede.nl  
 

- Concept   jaarverslag   EcoVrede   2019   met   het   verzoek   om   jouw   aanvullingen   er   in   Link  
- Ontwikkelingen  

 
- A.   Wat   betekent   het   gedachtegoed   van   EcoVrede   voor   jou    en   hoe   ben   jij   bezig   jouw  

leven   te   veranderen   -   wat   heb   je   nodig   en   hoe   maak   je   beter   gebruik   van   wat   er   aan  
aanbod   is.   Is   het   aanbod   jou   duidelijk?   Wat   is   jouw   rol   en   wat   ambieer   je.   Hoe   zorg   je   dat  
je   gelukkig   en   krachtig   in   het   leven   staat?   Je   innerlijke   rijkdom   ontdekken   en   gebruiken.  

- Anticiperen   op   economische   +maatschappelijke   ontwikkelingen   en   Verantwoordelijkheid  
nemen.   Twee   bijeenkomsten   met   een   vervolg.    Data   10   en   30   januari   smiddags   14   uur.   
 
So   wie   so   willen   wij   in   het   nieuwe   jaar   met   iedereen   een   gesprek   over   deze  
onderwerpen.   Nog   beter   als   organisatie   en   als   team   functioneren;   Doe   jij   wat   je   wilt   doen  
op   dit   moment   en   wat   kun   je?   Weet   jij   trouwens   wat   er   allemaal   op   de   EcoVrede   website  
staat..   En   waarom?    www.ecovrede.nl     Dat   is   daar   namelijk   mee   verbonden.  
Dat   is   een   van   de   dingen   die   wij   van   jou   willen   weten;   wat   je   daarmee   doet   en   wat   jouw  
aanvullingen   zijn…   en;   wat   je   wilt   doen   als   bijdrage   om   het   nog   verder   te   verbeteren   en  
er   een   praktisch   handvat   van   te   maken   voor   iedereen.   Om   te   zorgen   dat   je   gezond   kunt  
blijven   leven   in   deze   tijd   en   in   het   komende   jaar   met   de   nieuwe   recessie   in   aantocht.  
Echt   werken   aan   alternatieven   voor   een   inzakkende   economie   en   een   gezond   leven.  

 
- B.   Workshop   Rainbowbrain   Training   -    Hersenen ,   ‘Om   je   hoofd   erbij   te   houden’,   en  

het   goed   functioneren   is   essentieel   voor   je   welbevinden.   Voor   praktische   resultaten   en  
voor   het   ontdekken   van   je   eigen   talenten.   Voor   iedereen   van   belang   gezien   alle  
verstoringen,   medicijnen   en   andere   zaken   die   lichamelijke   processen   verstoren.  
Eenvoudig   en   praktisch   toepasbaar   met   enige   oefening.    www.rainbowbrain.org    geeft  
je   enkele   handvatten.   In   de   training   gaan   wij   er   veel   dieper   op   in   en   wordt   het   praktisch.   
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*   Hoe   werkt   dat   in   de   praktijk,   praktische   tools   om   je   kwaliteiten   beter   in   beeld   te   krijgen  
en   je   productie   te   verhogen,   je   concentratie   te   verbeteren   en   anders   te   organiseren   en;  
mogelijkheden   met   voeding,   vitaminen   en   meer.    Twee   bijeenkomsten   met   de  
mogelijkheid   tot   een   vervolg.   Data   in   overleg.  
Aanmelden   per   email   met   een   korte   schets   wat   jouw   motivatie   en   gedachten   er   bij   zijn;  
wat   wil   je   graag   leren   en   waarom?   Wat   is   je   doel?   Daar   stemmen   we   de   workshop   op   af.  

 
- C.   Een   Voedselbos   aanleggen   en   beheren    heeft   meerdere   doelen   die   jou   persoonlijk  

raken.   Zorgen   voor   lokaal   voedsel,   toename   van   de   biodiversiteit,   Herverbinden   met   de  
Natuur   en   dat   beleven,   waterzuivering   en   buffering,   educatie   over   voedsel,   aanleg   en  
onderhoud   en   vooral   wat   jij   er   zelf   mee   kunt   in   jouw   eigen   leven.   Een   workshop   van   6x  
in   2020.   Data;   Op   de   vrijdagmiddag   eens   in   de   twee   weken.  

 
- D.   Rondleiding   voedselbos   en   de   mogelijkheid   tot   excursies    naar   diverse   plaatsen.  

Ook   verschillende   instanties   in   dit   werkveld.    Adviesgesprek   voor   Voedselbosinitiatieven  
Provinciehuis,   natuurorganisaties,   deelnemen   in   workshops,   bezoeken   op   eigen  
initiatief.   Denk   aan;   Natuur,   Voedselbossen,   Armoede,   Gezondheid,   Ga   je   mee   op   pad?  
 
E.   Gastlessen   voor   scholen   over   natuur,   economie   en   geld   op   verzoek.   
Lager-   Middelbaar-   en   voor   Hogeronderwijs.   Ook   op   locatie   of   in   het   Voedselbos   in  
workshop   vorm,   gastles   of   onderzoeksopdracht.   Andere   vormen   en   specifieke  
onderwerpen   zijn   op   verzoek   mogelijk.  

 
Aanmelden   via;    organisatie@ecovrede.nl   

 
● Handleiding   voor   vrijwilligers   en   stagiaires   geschreven;  

Wij   horen   graag   jullie   aanvullingen,   je   mening   en   waar   jouw   betrokkenheid   zit   in   dit   verhaal!   Link  
 
F.   ‘Ruimte   nodig   voor   maatschappelijk   initiatief!´    is   onze   oproep   bij   de   Gemeente   en   bij   de  
provincie.   Ruimte   in   de   vorm   van   grond   en   gebouwen   en   woningen.  
EcoVrede   is   gebouwbeheerder    www.evsgebouwbeheer.nl    sedert   ruim   6   jaar.   Er   is   meer   ruimte  
nodig   voor   opvang,   activiteiten,   tuinen   en   lokale   voorzieningen   voor   wie   het   nodig   heeft.  
Een   meting,   minicongres   op   21   maart   en   een   bijeenkomst   op    20   januari   en   21   februari.  
Voor   EcoVrede   is   er   nog   steeds   ruimte   nodig!   Heb   je   suggesties   en   help   je   mee   plekken   te  
vinden   en   de   bijeenkomsten   te   organiseren?!   
 
G.   Ruimte   voor   chauffeurs   met   of   zonder   auto!  
Ritjes,   klein   en   groot,   soms   op   onverwachte   momenten.   Jouw   hulp   is   nodig   om   dat   goed   te   laten  
verlopen.   Er   is   een   aanhanger   en   een   auto   die   ook   voor   het   brood   en   andere   dingen   worden  
gebruikt.   Kilometers   kunnen   vergoed   aan   de   gever   of   geschonken   worden   aan   EcoVrede.   
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Chauffeuren   kan   ook   in   de   vorm   van   stageplaats   voor   logistiek!   
Met   groente,   fruit   en   brood   kunnen   wij   veel   meer   doen.   Daar   is   jouw   praktische   hulp   bij   nodig   in  
de   vorm   van   mee   organiseren,   ophalen   en   oogsten.   Een   man   of   vijf   specifiek   voor   dit   onderwerp  
maakt   veel   meer   mogelijk.   Het   is   lekker,   inspirerend,   leuk,   je   ziet   veel   en   leert   er   dagelijks   van  
en   met   elkaar   zorg   je   voor   een   echte   verandering   en   eten   voor   iedereen.   Maak   het   praktisch.  
 
H.   De   onafhankelijke   mens  
Hoe   onafhankelijk   ben   jij   en   hoe   verbeter   je   dat?   De   websites   bevatten   veel   informatie   voor   het  
zelfstandiger   worden   in   jouw   eigen   leven.   Mensen   zijn   sociale   wezens   en   we   zijn   allemaal   van  
iets   of   iemand   afhankelijk..   Maar;   ben   jij   je   bewust   waarvan   je   afhankelijk   bent   en   maak   je   daar  
een   bewuste   keuze   in   en   werk   je   aan   verbetering?  
 
I.   Transitie   van   het   ambtelijke   apparaat  
Handvatten   en   ervaringen   geschetst   en   een   workshop   voor   bedrijven,   instanties   en   overheden  
aangeboden!   Zegt   het   voort.  
 
J.   Donaties   voor   het   werk   van   EcoVrede  
In   ons   werk   hebben   wij   tal   van   positieve   waarderingen   zoals   recent   van   de   Gemeenteraad   en  
ook   de   Provincie   Gelderland   is   enthousiast   over   ons   werk.   Jij   ook?   Ondanks   ieders   belangeloze  
inzet   hebben   wij   ook   te   maken   met   kosten   zoals   papier,   drukinkt,   abonnement   internet   en  
telefoon,   gereedschap   en   materialen,   koffie   &   thee,   onderhoudskosten,   reparatie   van   de  
aanhanger,   auto   -   belasting   en   SRV,   kabeltjes   en   snoertjes,   post   en   meer.   Onze   uitgaven   zijn  
volledig   transparant   via   onze   jaarlijkse   verslaglegging   en   persoonlijk,   met   nog   meer   inzicht,   op  
verzoek   te   krijgen.   Giften   aan   onze   organisatie   zijn   aftrekbaar   voor   de   belasting.   Elke   bijdrage   is  
welkom   om   ons   werk   mee   mogelijk   te   maken.   Er   staat   een   doneerbutton   op   de   website   en   het  
kan   via;   
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Wij   streven   er   naar   zo   min   als   mogelijk   geld   nodig   te   hebben    en   alternatieven   te  
ontwikkelen.   Met   de   komende   recessie   in   het   nieuwe   jaar   is   dat   een   gezond   streven.   Help   je  
mee   om   alternatieven   te   ontwikkelen   voor   jouzelf   en   voor   EcoVrede?   Sponsoring   in   Natura  
bijvoorbeeld   voor   zaken   die   nodig   zijn   en   praktisch   je   handen   uit   de   mouwen   steken.  
 
K.    Onze   Natural   Living   Fund   Trust    Link    voor   de   realisatie   van   gronden   en   wat  
daarvoor   nodig   is   staat   open   voor   deelname.    Zoek   je   en   wil   je   een   andere   manier   van   leven?  
Locaties   voor   een   andere   manier   van   werken   en   leven.   Voor   het   welbevinden   van   mens   en  
natuur.   Het   verbinden   van   verschillende   onderwerpen   tot   een   gezonde   nieuwe   werk-   en  
leefwijze.   Er   komt   hier   ook   een   nieuwe   werkwijze   uit.   Een   samenwerkingsmodel   voor   meerdere  
mensen   en   organisaties.   Een   soort   coöperatieve   vorm.   Help   je   mee   in   2020?  
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L.   EcoVrede   Keurmerk!   Het   logo   voor   naast   jouw   voordeur  
Daarmee   wordt   je   ambassadeur   en   informatiepunt.   Je   helpt   eenvoudig   mee   om   kenbaarheid   te  
geven   aan   EcoVrede   en   het   werk   dat   wordt   gedaan.   Je   wordt   vermeld   op   de   website   met   een  
emailadres   van   EcoVrede.   Vraag   je   het   even   aan   via   de   email?    Het   is   een   eenvoudige  
werkwijze   met   ondersteuning   bij   moeilijke   vragen      http://tiny.cc/rl0b6y  
 
M.   Ruimte   en   Gemeente     Een   persoonlijke   uitnodiging  
21   maart   2020   belangrijke   bijeenkomst!    Link  
In   de   voorbereiding   enkele   mensen   nodig.   
 
N.   Ook   in   de   kerstvakantie    gaan   brood   en   dergelijke   gewoon   door.   Help   je   mee   als   je   even  
niets   te   doen   hebt   of   juist   graag   wat   wilt   doen?   Daarmee   heeft   iedereen   de   mogelijkheid   om   ook  
even   vrij   te   zijn.   3   januari   is   de   laatste   vakantiedag.   Maandag   6   januari   vanaf   half   9   gaan   wij  
weer   vrolijk   aan   de   slag    :)   in   het   nieuwe   jaar   2020   met   bijzondere   uitdagingen   voor   jou   :)  
 
O.   Fijne   jaarwisseling   en   laat   je   dromen   werkelijkheid   worden   in   2020  
Deel   ze   !  
 
P.   EcoVrede   Nederland       ANBI   instelling  

 
www.ecovrede.nl  
www.ffrmnetwork.org  
www.ecovredegaard.nl  
www.evsgebouwbeheer.nl  

 Ecovrede  
Postbus:    60051   6800   JB   Arnhem    NL/EG  
 
Q.   Bezoekadres    (op   afspraak)    Middachtensingel   nummer   1    Arnhem   -    Presikhaaf  
 
R.   Bus,   5,   6,   43   en   meer.    Halte   Keulseslag   en   200   meter   lopen  
Bel   even   als   je   er   bijna   bent     06   49   36   78   77  
 
Leer-   werkorganisatie     S-bb   erkenningen      Innovatief!  
Een   handvat   voor   een   echte   transitie   innerlijk   en   uiterlijk!  
Kvk    50879804   
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