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Ce cred copiii despre gunoi, plastic și planetă?
Credem cu tărie că putem salva planeta dacă ne reeducăm pe noi înșine și îi
creștem pe cei mici cu grijă față de mediul înconjurător. Doar dacă vor

informați,

copiii vor deveni sensibili la problemele cu care se confruntă mediul și omenirea.
Departamentul nostru de Managementul Deșeurilor a vorbit cu mai mulți copii de
diferite vârste despre poluare, gunoi, apă și despre alte subiecte eco. Vezi ce au
avut de spus în noua serie video de la Moldova #FărăDeșeuri aici

Ce-am mai făcut

Mai pe larg aici

Webinar: totul despre compost

EcoVisio Healthy Retreat

Pe 20 august, circa 40 de oameni s-au întâlnit

12 angajați, alumni și membri EcoVisio au

online cu echipa Ask a Worm pentru a învăța

probat conceptul unui Healthy Retreat la

despre compost. Participanții au a at de la

EcoVillage Moldova. Aceștia au experimentat

colegii noștri cum se face un compost și care

în bucătărie, au cules roadă, au discutat

e diferența dintre compostul rece și cel

principiile alimentației sănătoase și au făcut

erbinte. Video aici

yoga. Foto aici

Șezătoarea ”Zero Waste”

Video rotația culturilor

Creativitate și discuții utile - de asta a avut

Necostisitoare, simplă și prietenoasă cu

parte un grup de tinere care au participat

mediul, rotația culturilor este o tehnică

duminică, 24 august, la șezătoarea noastră

folosită în agricultura ecologică pentru

Zero Waste. Participanții au vorbit despre

prevenirea bolilor și a dăunătorilor din

consumul conștient și au pictat cu acril

culturi, pentru un sol mai fertil și o mai mare

recipiente pentru cereale. Poze colorate aici

productivitate. A ă mai multe aici

Seminar pentru fermieri la Bălți

Echipa de Facilitatori EcoVisio

Mai mulți fermieri și-au dat întâlnire pe 18

Colegii noștri care aplică și promovează

august la un training despre utilizarea

concepte de educație non-formală și

practicilor agroecologice. În cadrul

facilitare de grup și-au creat pagina ”EcoVisio

seminarului, aceștia au vizitat și Institutul de

Facilitators” pe Facebook și Instagram.

Cercetări pentru Culturile de Câmp ”Selecția”

Urmăriți-le pentru metode și evenimente din

din Bălți . Foto și detalii aici

sfera educației non-formale

Primul Incubator de afaceri agroalimentare
Anul acesta am pornit o colaborare grandioasă - EcoVisio va

partenerul Katalyst Kitchens în crearea unei parcele
demonstrative de agricultură organică, pe teritoriul unei
ferme abandonate din satul Rîșcova. Tot acolo vom dezvolta
împreună primul Incubator de afaceri agroalimentare din
Moldova. Mai mullte despre parteneriat aici

Ce urmează

Mai pe larg aici

Hai în grădina EcoVillage!

Invitație la lm despre albine

Dacă vrei să crești legume delicioase folosind

De ce este albina atât de importantă pentru

practici ecologice și ești curios/-oasă cum le

mediu și oameni? Te invităm să vizionezi cu

poți extinde sezonul, ce crește în grădina

noi un lm despre pericolul dispariției

EcoVillage Moldova și cum arată o cultură în

acestor mici viețuitoare, după care vom

proces de conversie agroecologică, nu rata

dezbate subiectul împreună cu un apicultor.

acest eveniment

Detalii despre eveniment aici

Căutăm în continuare Director Executiv!
Vino în echipa de management EcoVisio și ajută-ne să
creștem în direcții frumoase! Căutăm o persoană rezilientă și
fermă în decizii, care să îndeplinească part-time rolul de
Director Executiv cu o remunerație de €600-800/lună. Aplică
până pe 3 septembrie, mai multe informații aici

Inițiative de-ale prietenilor

Protest: Protejarea
apelor subterane

Păstrăm distanța,
mergem pe biciclete

Turism intern,
responsabil cu mediul

Pe 19 august, Guvernul a

Bicicleta este cel mai sigur

Carantina i-a motivat pe

aprobat regulamentul cu

mijloc de transport pe timp

mulți dintre noi să

privire la folosirea apelor

de pandemie. Masa Critică îi

redescopere țara, dar cum

subterane pentru irigarea

invită pe toți cei care-și

facem să ne bucurăm de

prin picurare. Despre efectele

doresc un Chișinău mai

natura Moldovei fără a-i

negative ale acestui demers

prietenos pentru bicicliști la

aducem daune? Citește în

și protestul contra lui poți

o plimbare pe două roți

mini-ghidul publicat

citi aici

vineri, 28 august. Detalii aici

de Moldova.org aici

Oameni ai EcoVisio
Colega noastră Daniela Luca este pasionată de tot ce
înseamnă mâncarea sănătoasă. Vegană de opt ani, este o
mare iubitoare de carto , iar de doi ani coordonează și
lucrează cot la cot cu cei din cooperativa Cartoful Rîșcovean,
prima inițiativă din țară de cultivare a carto lor naturali
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Ai primit acest email pentru că la un moment dat, căile tale s-au
intersectat cu activitățile EcoVisio și te considerăm parte din
comunitatea noastră de prieteni. Dacă nu mai vrei să primești
email-uri de la noi, fă click mai jos
Mă dezabonez

