Deze projecten lopen al in
Borgerhout :

Waar zijn we nog mee
bezig ?

Transitie is een
reeks haalbare

We bekijken de invoering van
een plaatselijke munt.

ingrepen
in je dagelijks leven

Op www.borgerhout.transitie.be
vind je een deelplatform om

die allemaal
een duurzamere

elkaars materialen zoals
In de samentuin verbouwen we groenten.
In de buurttuin is het samenzijn
belangrijker.

keukenspullen, klusgerief en
dergelijke te kunnen lenen en
uitlenen.

en socialere
samenleving

We bevorderen het
samenwerken en –leven van

bevorderen.

bewoners van Borgerhout.

Vanuit de Cattelberg kan je de bakfiets
ontlenen.

Transitie Borgerhout is een beweging
van Borgerhoutenaren
die bezorgd zijn om het milieu en
het klimaat, en graag het roer zouden
omgooien. Omdat ze er
vaak zelf niet uit geraken, gaan ze op
zoek naar gelijkgestemde mensen in de
buurt. Omdat je samen nu eenmaal
sterker staat.

deze beweging word je geen lid; je doet
gewoon mee.

Omdat
- belangrijke grondstoffen als
aardolie spoedig schaars en onbetaalbaar
worden
- het veranderende klimaat ons
dwingt onze CO2-uitstoot zeer sterk terug te
dringen
- de economische crisis ons
aanspoort om goedkoper te leven
- de politiek teleurstelt in de aanpak van de
ernstige milieu- en economische problemen
- het boeiend én plezierig is om er samen
wat aan te doen, in je eigen buurt, met
ieders talenten en
ideeën, creativiteit en inzet.
Zoals Transitie Borgerhout,
zijn er wereldwijd steeds meer
steden en gemeenten die mee
roeien met de Transitiebeweging.
In elk van die transitiegemeenten geloven
mensen dat de wereld beter zal draaien door
samen met anderen, in je eigen omgeving,
stappen te zetten naar een samenleving
waar mens en milieu goed bij varen. Van

Facebook:
Transitie Borgerhout
Gravinneke
Bakfiets delen borgerhout

Transitie Borgerhout
komt de 23ste van elke maand samen in het
EcoHuis om plannen te smeden en uit te
voeren.

www.borgerhout.transitie.be

Transitie
Borgerhout

