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BUREN VERTELLEN

Een serie bijeenkomsten georganiseerd door Kerk & Buurt Westerpark

met

Diego Pos en Jan-Willem Kluit
Hoe duurzaam is na 21 jaar het
GWL-terrein?
Donderdag 15 november 2018
20.00 uur in de Nassaukerk
De Wittenkade 111
Entree: € 5,- (inclusief introducé)
Donateurs: gratis
Meer informatie: info@dickjansen.nl
Meer weten over Kerk & Buurt: www.kerkenbuurtwesterpark.nl

OVER HET GWL TERREIN
Ruim 20 jaar geleden werd de eerste
ecologisch wijk opgeleverd op het
voormalige terrein van de
Gemeentewaterleidingen, in onze
buurt bekend als ‘Het GWL’.
Diego Pos en Jan-Willem Kluit,
bewoners van het eerste uur, vertellen
hoe het is om te leven in deze wijk.
Over de beginperiode, met de druk
van de wijkraad van de
Staatsliedenbuurt om dat terrein
achter die hoge muur aan de Van
Hallstraat om te toveren tot een ecowijk. Gebouwd volgens de actuele
inzichten op het gebied van
duurzaam bouwen, autovrij én
gericht op sociale samenhang.
Op donderdag15 november horen we
wat na twintig jaar de oogst is: hoe
staat het met de duurzaamheid?
En hoe gaat het met het samenleven
in dit unieke stukje Amsterdam?
Amsterdam groeit de komende
decennia flink door.
Deze avond is niet alleen boeiend
voor de GWL-ers zelf; iedereen die
wat wil leren van dit unieke
ecologische, stedenbouwkundige en
sociale experiment is welkom.
OVER ‘BUREN VERTELLEN’
‘Buren vertellen’ is een serie
bijeenkomsten, georganiseerd door
stichting Kerk & Buurt. Vier keer per
jaar laten we een buurtbewoner aan het
woord met een goed verhaal over zijn
werk, zijn reizen, over de buurt.

OVER KERK & BUURT
Kerk & Buurt is een
vrijwilligersorganisatie met als doel
het vergroten van de leefbaarheid en
de samenhang in de buurten. Kerk &
Buurt wil een open gemeenschap
zijn. Niet alle bezoekers van de
projecten van Kerk & Buurt hebben
het leven cadeau gekregen. Bij ons
zijn ook mensen welkom die om wat
voor reden klem lopen in systemen.
Een plek waar niet naar papieren
of indicaties wordt gevraagd. Deze
plekken moeten blijven bestaan. Zie
ook www.kerkenbuurtwesterpark.nl.
STEUN ONS WERK
Daarom zoeken we mensen die ons
voor langere tijd financieel willen
steunen. We zoeken 250 mensen die
een paar jaar lang elk kwartaal een
tientje overmaken. Dat is € 40,per jaar. Dat geeft ons wat meer
zekerheid. Op dit moment zijn er
ruim 50 mensen die ons op deze
manier steunen.
Wie zich hieraan verbindt, krijgt
hiervoor de serie avonden ‘Buren
vertellen’ gratis terug.
DUS
kom en word donateur. Per email
houden we je op de hoogte van de
volgende avond.
Of je kunt komen voor € 5,-- per
keer. Voor dit bedrag mag je ook een
introducé meenemen. Dus vraag één
van je buren of vrienden mee naar
deze interessante avond! Info via
info@dickjansen.nl.

