Workshop TonTuin 2022

Tijdens deze 3 uur durende workshop leren de deelnemers om met het upcyclen van materialen iets
nieuws te maken. Deze waterbufferende plantenbak was ooit een afgekeurd transportvat en na een
paar relatief simpele ingrepen wordt het een TonTuin. Hij bergt 200 liter water en heeft een plantdeel
bovenin. Ideaal in de stad waar vaak weinig plek is op de stoep, het balkon of dak.
De workshop gaat over duurzaamheid in het algemeen, hergebruik van materialen, vergroenen
van de stad en een bewuster gebruik van water. Een ideale kans om de bewustwording te vergroten.
De deelnemers doen tijdens het maken van hun eigen ton niet alleen ervaring op van DIY en recycle
techniek, maar het is een uitgelezen kans om met gelijkgestemden gesprekken te hebben. Gesprekken
over milieuvervuiling, klimaatverandering, klimaatadaptatie en vooral over oplossingen. Ze gaan na
afloop naar huis met een eigen ton die direct is te gebruiken.
Landelijke Tournee
In 2021 hadden we 12 workshops, vooral in Rotterdam. Door het succes van afgelopen jaar en de
animo bij andere gemeentes, komt er een landelijke tour. We hebben workshopleiders uit verschillende
woonplaatsen en werken centraal vanuit een organisatie. Zo is in elke stad een workshop mogelijk.
Praktisch
* WaterLeider verzorgt transport, materialen, begeleiding en de afstemming. We ondersteunen bij
communicatie. Je bent zelf verantwoordelijk voor het werven en inschrijven van deelnemers.
* Kosten: per groep van 10 cursisten bedraagt €1.390,00 inclusief BTW
* Data: elke woensdagmiddag en vrijdagmiddag 13:00 tot 16:00 in maart tot en met juni 2022

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

