In korte tijd wereldwijd
In 2006 startte in Totnes (Zuidwest Engeland) het
eerste TT-initiatief. Inmiddels zijn er in Nederland al
meer dan zestig Transition Towns en wereldwijd
meer dan 2000. Transition Towns delen kennis en
ervaring via het internationale Transition-Netwerk.

Wegwijzers
Rob Hopkins, grondlegger
van het Transition Towns
concept, schreef een
aanstekelijk handboek, dat
in 2009 in Nederlandse
vertaling is gepubliceerd.

Het nieuwste boek van Rob
Hopkins, “The Power of just doing
stuff” gaat in op de noodzaak een
nieuwe lokale duurzame
economie op te bouwen en de rol
die ieder die wil daarbij kan
spelen.
Op www.transitiontowns.nl zie je de laatste stand
van zaken. Daar kun je ook een korte vertaling van
de Basishandleiding downloaden, afgeleid van
Hopkins’ Transition Handbook.
Op deze site kan je je ook aanmelden voor de
maandelijkse “Transitie Nieuws” nieuwsbrief en
voor de Transition Town trainingen.

Ook in Roermond !
Sinds 2010 is er in Roermond een TT-groep actief
onder de naam Transitie Roermond.
Transitie Roermond is betrokken bij de volgende
activiteiten:
- maandelijks een thema-avond over een transitie
gerelateerd onderwerp
- Transitie Cafe, een informele meedenk avond
- Repair Cafe Roermond op de laatste zaterdag van
de maand
- de “Zonnedaken in Roermond” campagnes
- de jaarlijkse RoerOm Fair (voorheen de Duurzame
Dag Roermond)
- ……..en wat er verder op ons pad komt.

Geïnteresseerd ? Dan kan je het volgende
doen:
• Meld je op onze website aan voor onze nieuwsbrief;
hierdoor blijf je op de hoogte van onze activiteiten.
• Bezoek een van onze thema avonden, Transitie
cafe’s, film voorstellingen of andere activiteiten en
maak kennis met de andere aanwezigen.
• Ga meewerken in een van onze werkgroepen. Is je
favoriete werkgroep er nog niet, dan begin je er toch
zelf een ! Er is zoveel te doen en er zijn vast wel
anderen geïnteresseerd om met je mee te werken.
Iedereen is welkom.
• Wordt een vriend van Transitie Roermond en steun
ons ook financieel. Het organiseren van activiteiten,
het printen van folders en het onderhouden van onze
website kost geld. We waarderen het enorm als u mee
wilt delen in deze kosten. Neem voor meer informatie
contact op via onderstaande email adres.

Meer weten, kijk dan op onze site:

Transitie Roermond
Een Transition Town initiatief

De kracht van de lokale gemeenschap
Transition Towns zijn lokale gemeenschappen
die zelf aan de slag gaan om zich voor te
bereiden op een toekomst met minder olie en
een veranderend klimaat.

De mensen in een Transition Town werken samen
aan een manier van leven die binnen de natuurlijke
grenzen van de aarde valt. Dit doen ze o.a. door
de lokale economie te versterken en de zaken die
ze iedere dag nodig hebben, zoals voedsel en
energie, zelf lokaal te produceren.

www.transitiontownroermond.nl

Kun je je een leven voorstellen

. of stuur een email naar

zonder olie?

info@transitiontownroermond.nl.

Wat zijn Transition Towns ?
Transition Towns zijn lokale groepen mensen die
gezamelijk beginnen aan het proces van transitie:
de omschakeling van een manier van leven die
volledig afhankelijk is van goedkope olie naar een
meer lokaal gericht leven waarin de zaken die men
elke dag nodig heeft, zoals voedsel en energie,
lokaal worden geproduceerd.
Aanleiding hiervoor zijn het duurder en minder
beschikbaar worden van olie, klimaatverandering
en de economische crises. De onderlinge
verwevenheid en complexiteit van deze problemen
maakt dat ze alleen in samenhang kunnen worden
aangepakt.

De Transition Town methode is een aanpak met Hoofd, Hart en Handen
Een Transition Town (TT) -initiatief werkt op drie niveaus: kennis en bewustwording, psychologie en
visievorming, en het direct neerzetten van concrete, tastbare resultaten. Deze drieslag wordt ook wel
Hoofd, Hart en Handen van het TT-initiatief genoemd.

Leer over Peak Oil en klimaatverandering

Ga aan de slag!

Het Hoofd betreft vooral feitenkennis met betrekking
tot Peak Oil en klimaatverandering. Als je weet hoe
de ontwikkelingen er voor staan en je tot het inzicht
komt dat het allemaal anders moet, dan kun je
werkelijk in beweging komen. Het is de eerste stap in
een veranderingsproces.

De Handen zetten het Transition-initiatief tastbaar
neer. Met concrete acties, projecten en cursussen
brengen TT-werkgroepen de theorie in praktijk.
Een Transition Town is tenslotte niet alleen
opgericht als praatclub!

Door zelf in actie te komen, en niet langer te
wachten op overheid of bedrijfsleven, kiezen
Transition Towns bewust voor een transitie die per
plaats verschilt, kleinschalig is en van onderop door
burgers gedragen wordt. Door te werken aan een
lokale, coöperatieve en duurzame economie wordt
de afhankelijkheid van lange transportlijnen
verkleind, worden banen gecreëerd en blijft er meer
geld beschikbaar voor de lokale economie.
Het is onze uitdaging om deze enorme transitie
zowel haalbaar, als aantrekkelijk, als op tijd uit te
voeren. Iedereen is welkom om mee te werken en
mee te denken aan dit proces. Transitie is van ons
allemaal, ieders bijdrage doet er toe, en
samenwerking geeft ons kracht én plezier.

Bouw aan een positieve visie
Het Hart van een TT-initiatief wordt gevormd door
een toekomstvisie. Je creëert een beeld van de
fysieke omvorming van de samenleving. Maar om
daar te komen, is ook inzicht vereist in de psychologische processen van verandering. Beseffen dat
we zijn opgegroeid in een samenleving die verslaafd
is aan olie. En dat het verre van makkelijk is om
daarvan los te komen. De grootste kracht voor het
Hart is het ontwikkelen van het vertrouwen dat
dingen zullen gaan lukken. Ook fantasie en het lef
om idealen te koesteren zijn stimulerende krachten.

Er zijn heel veel
mogelijkheden voor
steden en dorpen
om zich tot vitale
lokale
gemeenschappen te
ontwikkelen.
Gemeenschappen
die hun eigen
voedsel verbouwen,
hun eigen energie opwekken, hun huizen bouwen
van materialen uit de directe omgeving, slim
omgaan met water, en die zelfs met lokaal geld de
plaatselijke economie versterken. Op niveau van
de Handen komt dit alles binnen het TT-initiatief
letterlijk binnen handbereik.

