Maandag
17
April
2017
Ontmoeting en vergadering voor de viering van het één jarig bestaan

Chouke,
van het tuiniersforum in de Boondaal-Ernotte tuin, Akarova straat 12,
1050 Elsene van 13 tot 21 uur.

weet u hoe u moet planten?
Waarom is het noodzakelijk om
de resterende onbebouwde ruimte
in Brussel te redden?

Een samenkomst van tuiniers en hoveniers van Brussel en daarbuiten ter
gelegenheid van de internationale dag van de strijd van de landloze boeren.
In samenwerking met RESAP (Réseau de soutien a l’agriculture paysanne)
in Wallonië en Boerenforum in Vlaanderen.

13:30 presentatie van Tuiniersforum des jardinier
14:00 conferentie en debat met Mohamed Taleb, “Het behoud

van gronden van de levende wereld, een rebelse daad
tegen de wereldorde”(franstalige)

16:00 De laatste spruit van Brussel?
16:30 wandeling in de tuin, planten van spruiten
18:00 eten en feest
vrije donatie
bereikbaar: bus 41 - tram 25-94 station Boondaal

Groene ruimte is geen luxe, maar iets vitaal waar wij mensen net zoals andere wezens niet zonder
kunnen. Het is een bron van energie en vreugde, een plek voor ontmoetingen, draagt bij aan ons
welzijn, maakt lokale en duurzame voeding mogelijk, enz...
Maar de groen ruimte is overal in het Brussels Gewest bedreigd door verdere bebouwingen.
Gedurende decennia vermindert de groene ruimte systematisch in Brussel. Vandaag zijn in Brussel
50 hectare tuinen, parken en andere groene ruimte onmiddellijk bedreigd door verdwijning.
In Brussels staat de resterende groene ruimte sterk onder druk.
Het Tuiniersforum des jardiniers werd opgericht op 17 April 2016 door Brusselaars van alle
leef-tijden met tot doel om de groene ruimte te beschermen. Dit gebeurt in solidariteit met de
landbouwers, want 17 April is tegelijk de internationale dag van de strijd van de landloze boeren.
Wij nodigen jullie allemaal uit om de tuiniers van verschillende hoeken van Brussel ter gelegenheid van de eerste verjaardag van het Tuiniersforum des jardiniers te ontmoeten, de beweging
verder te helpen uit te bouwen, actie te voeren, spruiten te planten… Dit jaar zal de ontmoeting
plaats vinden in de historische Boondaal-Ernotte tuin, waarvan een deel reeds werd vernietigd.
De rest van de tuin is bedreigd door een immobiliën project en wordt verdedigd door een groep
buren en tuiniers.

www.tuiniersforumdesjardiniers.be
info@tuiniersforumdesjardiniers.be
Contacts - Tel.: 0493/684 493
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Wij willen een levend Brussel!

