
"Expertmeeting" in Ierland over ERASMUS+ en het Europees vrijwilligerswerk!  9 – 14 sept 2021 

Cloughjordan ecovillage, op het platteland van Tipperary, Ierland, was het toneel van een 

bijeenkomst (de eerste sinds Covid-reisregels werden versoepeld) van Europese ecovillages met 

ervaring en expertise in het runnen van Erasmus+- en ESC- projecten. Het project is 

medegefinancierd door het Erasmus+ programma van de Europese Unie via het Ierse Nationale 

Agentschap, Leargas. Het doel van deze expertmeeting was drieledig: 

1. 1. Duik in de nieuwe programmagids voor Erasmus+ en CES voor 2021-2027 en verken de 

mogelijkheden en kansen die het nieuwe programma biedt voor jongeren om deel te nemen aan 

Ecovillages; 

2. Vergroot de samenhang tussen onze eigen netwerken en verbeter het delen van kennis, door de 

succesfactoren van jeugdprojecten in Ecovillages te identificeren, inclusief het vergelijken van 

feedback van onze respectieve Nationale Agentschappen, om ervoor te zorgen dat we elkaar 

ondersteunen om succesvolle en zinvolle toepassingen te doen en daarbij zoek dus naar 

mogelijkheden voor toekomstige groepssamenwerkingen; Y 

3. 3. Verbeter de capaciteit van onze ecovillage-netwerken door een gids te produceren over de 

implicaties van het nieuwe Erasmus+ ESC-programma voor ecovillages en aangesloten groepen. 

De meeste deelnemers arriveerden op donderdagmiddag 9 september vanuit hun verschillende 

hoeken van Europa, sommigen met de auto en per veerboot, vanuit Bulgarije, Estland, Nederland, 

Duitsland, Portugal en Spanje. Eén deelnemer beëindigde zelfs zijn lange reis over de Atlantische 

Oceaan in stijl, waarbij hij de laatste 15 km 's nachts naar Cloughjordan liep vanaf de bushalte in de 

dichtstbijzijnde stad, om op tijd te zijn voor de discussiesessie van vrijdag om 9.00 uur. 

Dus deze groep, moe van de reizen maar duidelijk vastberaden, ging snel aan het werk vanaf vrijdag 

de 10e sept om 9.00 uur en bracht die eerste dag door met het identificeren en verduidelijken van de 

doelen en doelstellingen van de vergadering en daarom om de discussies van de volgende 

werkweekend, om ervoor te zorgen dat praktische voordelen en effectieve acties uit deze 

vergadering werden gehaald en dat het niet alleen maar een "chatroom" werd. 

Deze eerste dag van informeel gefaciliteerde discussie legde de basis voor de volgende drie dagen 

van intensief groeps- en groepswerk. Omdat we de geïdentificeerde problemen en concrete acties 

hebben gefocust en ontwikkeld, waaronder het idee om een richtsnoer te ontwikkelen, was verdere 

facilitering nodig om op koers te blijven. 

Tijdens die 4 dagen van intens debat en discussie, erkenden we de noodzaak van meer samenhang 

tussen onze netwerken door betere en bredere communicatie en het delen van de onderwerpen van 

onze cursussen en trainingen; de behoefte aan meer samenwerkingen in kleine groepsprojecten en 

de ontwikkeling van de capaciteit van het Ecovillage-netwerk door gecombineerde opleidings- en 

associatieprojecten; en, inderdaad, de behoefte aan meer regelmatige en inclusieve solidariteits- en 

ondersteuningsbijeenkomsten van dit soort grotere groepen. 

Alle deelnemers waren zeer tevreden met de productieve en praktische resultaten van deze 4-daagse 

bijeenkomst: we produceerden gezamenlijk een 22 pagina's tellend begeleidingsdocument: The 

Ecovillage Companion to the New Erasmus+ en ESC-programma's 2021 en ontwikkelden specifieke 

en concrete ideeën voor toekomstige projecten van samenwerking. 

 



Het natte weer in Tipperary temperde de stemming niet en de deelnemers verlieten het gevoel alsof 

ze veel bereikt hadden.  

 

We zullen natuurlijk contact houden om onze ideeën voor samenwerkingsprojecten verder te 

ontwikkelen en om ervoor te zorgen dat onze collectieve richtlijnen regelmatig worden bijgewerkt 

met voortdurende wijzigingen in het programma en nieuwe feedback van het Nationaal Agentschap.  

We hopen allemaal veel bereikt te hebben voor onze volgende Expert Meeting. 

 

Nadere informatie bij Mieke Elzenga 

info@liberta-care.nl 


