Workshop regenton aansluiten

Onze insteek is kennisoverdracht om op een zo goed en duidelijk mogelijke manier anderen
enthousiast te maken. Plus een technische basis meegeven om in het vervolg zelf regentonnen aan
te kunnen sluiten. Dat doen we in drie fasen. Je mag zelf bepalen hoeveel cursisten er mee doen van 2
tot 6 personen. Fase 1 en 2 zijn in te plannen op woensdag, fase 3 op woensdag, donderdag of vrijdag.
1) De uitleg: basisprincipes als waterpas zetten, hoogte vulautomaat en gereedschap- en
materialenkennis. Deze uitleg doen we met twee ervaren aansluiters. Hierbij is bewust geen hand-out,
cursisten maken zelf notities omdat elke situatie en persoon een andere werkwijze vraagt. Duur: 1 uur.
2) de praktijk: onvoorbereid op pad met een basisset gereedschap en minimaal 2 en maximaal 6
cursisten. We gaan 4 regentonnen aansluiten. Waarbij een cursist zelf aan de slag gaat en wij als
begeleider niet sturen, maar ondersteunen. Duur: 4 uur.
3) Vraagbaak: de cursisten gaan op een andere datum (i.o.) zelf aan de slag bij een volgende ton.
Tijdens het aansluiten zijn de begeleiders op afstand beschikbaar voor vragen en advies. Duur: 2 uur.

We vragen van de organisatie deelnemers met maximaal enthousiasme voor (regen)water en
minimaal technisch inzicht. Ervaring niet vereist. De kosten: €1.123,60

Meer weten of aanmelden. Neem contact op met Tijs: 06 41954478 – tijs@waterleider.nl
WaterLeider werkt aan een groenblauwe stad en opereert met een groeiende groep onafhankelijke en
gedreven mensen. We werken zonder politieke of economische belangen en worden niet belemmerd
door de drang naar winst of prestige. Dat maakt de weg naar de hoofddoelen flexibel. We gaan voor:

meer planten * beter en bewuster watergebruik * ondersteunen biodiversiteit
Dit doen we door zelf projecten te maken, door te werken in opdracht van overheden en bedrijven, van
advies tot uitvoering. En we halen deze doelen door anderen te inspireren en motiveren actie te
ondernemen. Zoals we zelf een groep van duurzame doeners zijn, hopen we de duurzame transitie te
versnellen door kennis en ervaring te delen met anderen die weer doordelen. Pay it forward

