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PDC - Permacultuur Design Cursus

Permacultuur leert ons in onze eigen behoeftes voorzien, terwijl we tezelfdertijd de wereld mooier
maken voor anderen en beter achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen.
DezeWij
permacultuur-design-jaarcursus
leidtopnieuw
je op tot permacultuur-ontwerper.
Onbenutte
starten onze dienstverlening
volledig op. Je kan alle
afspraken
grondstoffen, energiebronnen en voeding uit de natuur leer je identificeren en aanwenden. Je leert
online maken, en vanaf 25 mei zijn de bibliotheek en het onthaal in het
goede van minder goede inputs onderscheiden, slimme keuzes maken en systemen opzetten die
gemeentehuis opnieuw geopend.
jouzelf en je omgeving onophoudelijk verrijken in plaats van verarmen.

Wel blijven
wij vragen
om akten,
attesten…
online
aan tezijvragen
wanneer
dat
De natuur
zelf is onze
inspiratiebron.
De principes
volgens
dewelke
werkt, gaan
we ontdekken
en
nabootsen
kan. Je
(biomimicry).
vindt dit terug onder de A-Z gids. “O” betekent dat online aanvragen
mogelijk is.

Voor wie:
-voor wie droomt van een andere levensstijl: eenvoudiger, dichter bij zichzelf en de natuur;
Meer info: www.corona-virus.be/nl/faqs of voor een vraag gerelateerd aan
-voor wie een grote steen wil bijdragen aan een 180°-maatschappijshift en ècht groene wereld;
Laakdal: corona@laakdal.be
-voor wie jeuk en kriebels voelt bij het idee groentes te telen; kruiden-medicijn te maken;

Lees

voedselbossen aan te planten; oude ambachten terug tot leven te wekken,
-voor wie professioneel aan de slag wil als permacultuur-ontwerper.
-…
Bron: UiTinVlaanderen.be (http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/pdc-permacultuur-designcursus/3dd69728-e588-4bea-9761-b660244fde4f)

Wanneer
zo 7 juni 2020, zo 21 juni 2020 van 09:45 tot 16:45

Waar
Bright Futures
Rode laakstraat 13
2431 Veerle (Laakdal)

Prijs
€444.00
Basistarief: 444,00 €

Organisatie en contact
Aardebloesem

Meer info
e-mail: info@aardebloesem.be (mailto:info@aardebloesem.be)
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