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't RABOT..
't RABOT... weet u nog vanwaar die naam zou komen ? Deze wijk is nog
niet zo oud, vanaf 186O pas.
Een wijk zoals vele andere of juist niet ? Een mix van bewoners: ouderen,
jongeren,gezinnen met en zonder kinderen, studenten op kot, senioren,
gezinswoningen en appartementen, een drukke winkelstraat, cafés,
verkeersknooppunt, ... Actieve organisaties, Initiatieven en vorming bij de
vleet in het Buurtcentrum, een hogeschool, Kaho, Mandala, Kompas,

Aantrekkelijke diversiteit : 67 nationaliteiten, allerlei bewonersinitiatieven,
interculturaliteit, ..

Terug: Inhoud

Startavond: 2 februari 2010
Transitie Rabot is de vijfde wijk die start met een transitiegroep. Reeds
enkele maanden werkte deze groep in alle stilte achter de schermen. Velen
uit onze wijk voelen zich aangesproken en zijn geïnteresseerd.
Op dinsdag 2 februari in het Buurtcentrum, komt Transitie Rabot naar
buiten:
na een heel korte inleiding over wat Transitie beoogt, spreekt Elias
VERBANCK, bioingenieur van het ANB (het Agentschap Voor Natuur en
Bos) over het piekoliethema: "Goedkope aardolie: Hoelang nog ?" met een
powerperpointpresentatie.
Na de vragen- en de discussieronde willen Celestin Claeys en Pieter Baets
ons via een droomsessie meeslepen in een Mooie Toekomst voor het
Rabot.
Wat willen en kunnen we samen doen ?
De avond start om 19.3O U
Klik intussen ook op www.transitie.be & www.gent.transitie.be.
Terug: Inhoud

Een daverende nieuwjaarsreceptie
Een daverende nieuwjaarsreceptie vorige vrijdag 15 januari, in het
Buurtcentrum.
Dit jaar worden een aantal nieuwe projecten afgewerkt en opengesteld:
fietsers en voetgangers zullen kunnen gebruik maken van de nieuwe brug
over de vaart. Het Rabotpark zal toegankelijker worden gemaakt en in

afwachting van nieuwe bomen: gras, banken ... en bloemen!
De werken aan de Site zullen beginnen op het einde van het jaar.
De tuintjes krijgen een nieuwe locatie.

Terug: Inhoud

Meer over onze startavond
We hielden rekening met uw suggesties. Op onze startavond van 2 februari
willen we ervoor zorgen dat het niet te zwaar wordt. Transitie wordt KORT
voor-gesteld, - wie meer wil weten klikt op de diverse sites, of/en leest de
documentatie. Uw inbreng is allerbelangrijkst, velen zijn toch al wat
geïnformeerd over de klimaatproblemen en velen zeggen ook dat dit niet zo
verder kan.
In het informatiegedeelte gaan we ons beperken tot de eerste trap:
wat is dat nu eigenlijk met die aardolie ? 15O jaar al beheerst petroleum
onze samenleving! En als er geen meer is, of onbetaalbaar wordt?
Klimaatproblemen en de financiële crisis bespreken we een andere keer.
Terug: Inhoud

Toekomstige activiteiten
Ja, we gaan er meer door. ELKE MAAND tot juni : informatie en vorming
van, door en voor TRANSITIE!
Op dinsdag 2 maart zijn we daar al terug met de film "THE POWER OF
COMMUNITY." of hoe de Cubanen, vanaf 199O voor hun voedsel
voorziening zorgen met 9O % minder aardolie. En hoe zij echt in daden
DUURZAME ONTWIKKELING EN SOLIDARITEIT begrijpen.

ILSE VROMMAN van Voedselteams Oost-Vlaanderen komt ons helpen in
onze zoektocht.
Terug: Inhoud

Mee doen in het Rabot!
Sluit aan! Blijf op de hoogte!
info Transitie Initiatief Rabot
mail ons op rabot.tig@gmail.com
tel: 0475/38.40.80
je kan ons ook vinden op de website van Transitie Initiatief Gent. Je vindt er
onder andere een digitale agenda met aankomende activiteiten.
http://www.gent.transitie.be/tig/rabot
Terug: Inhoud

wens je deze mail niet langer te ontvangen?
stuur dan een mail naar rabot.tig@gmail.com met "uitschrijven TIR-mailing"
als onderwerp.

