Doe mee aan de

wereldag voor biodynamische boerderijen
van 03.06. – tot en met 04.06. 2017
Het idee
Geinspireerd door de „werelddag voor eurythmie“ onstond de vraag, waarom is er eigenlijk nog
geen „werelddag voor de biologische landbouw“? Een dag, waarop over de hele wereld, de
biodynamische gemeenschap zamenwerkt indien ze op dezelfde tijd (plaatselijke tijd) de
biologische preparaten op de akkers strooien. Al heel gauw na deze vraag onstond het idee voor
de werelddag van de biologische landbouw.

Iedereen is uitgenodigd!
Alle landbouwers, tuiniers of vrienden van de biologische landbouw zijn uitgenodigd om aan de
„Werelddag voor biodynamische landbouw 2017“ mee te doen. Met de akkers, tuinderijen, Prive
tuintjes, de plaatselijke waldorfschool, met openbare perken – de mogelijkheden zijn geen
grenzen gezet- overal op de wereld op dezelfde (plaatselijke) tijd!

De dag als zodanig.
Het huidige plan is (veranderingen worden op de website aangekondigd): Op 03. Juni wordt de
Hoornmest (500) op de akkers gestrooid. Op dezelfde lokale tijd op de hele wereld. Op de
volgende dag, 4. juni.2017 s’morgens, wordt dan de hoorn kiezel (501) op de akkers gestrooid. Wat
en hoe dit gebeurd kann iedereen zelf bestemmen. Het doel is gewoon dat de preparaten op de
zelfde tijd in de grond komt.

Deelname:
Geinteresseerde mensen kunnen zich op de facebookpagina (https://goo.gl/W7FXpj of via de
website www.worldbiodynamicfarmingday.org) registreren en hun deelname of interesse
aankondigen. Met de registratie is degene automatisch aangemeldt voor de newsletter waarmee
men op de hoogte wordt gehouden over nieuwtjes en veranderingen. Actualiteiten worden ook op
de facebookpagina gepubliceerd . (https://goo.gl/lVqtu2).

Graag verdelen
Iedereen wordt hiermee vriendelijk verzocht om deze uitnodiging te verdelen – Bijv. als oproep in
een Organisatie, op school , in de sociale media of waar dan ook. Natuurlijk graag in
anthroposophische Newsletters of media Wie het originele document wenst, kan het aanvragen
(zie emailadres onder aan deze pagina).

Vertalers gezocht.
Tot op heden zijn de website en de facebookpagina in het engels en het duits. Het doel is deze
paginas in verschillende talen aan te bieden. Mochten er mensen zijn die een andere taal spreken
of het gewoon leuk vind dit initiatief te ondersteunen mogen zich best via de emailadres onder
aan deze uitnodiging, melden!

Verde informaties via:
Facebookpagina: (https://goo.gl/lVqtu2)
Facebook Registratie Pagina: https://goo.gl/W7FXpj
Website: www.worldbiodynamicfarmingday.org
Contact: connectwith@worldbiodynamicfarmingday.org
Voor verdere vragen kunt u het emailadres of de facebookpagina gebruiken.

