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READ IT project als steun voor actieve burgers op het platteland
LEARN FOR LIFE is een netwerkorganisatie voor lokale, regionale en nationale
organisaties die actief zijn in het brede veld van non-formele educatie. Ook is het een
platform voor het uitwisselen en verdiepen van ervaringen over het leren van
volwassenen vanuit het perspectief van het Europese beleid rond een leven lang
leren. (www.lflplatform.net)
Samen met organisaties uit vijf andere landen (Duitsland, Frankrijk, Zweden, Griekenland en
Polen) is Learn for Life partner in het Erasmus+ project READ IT. Dit project is erop gericht
het actieve burgerschap op het platteland te versterken door het op internationale schaal
uitwisselen van goede (en minder goede) voorbeelden, methodes en aanpakken. De
uitwisseling willen de partners tot stand brengen door uitwisseling tijdens internationale
bijeenkomsten, het uitdragen van voorbeelden in de eigen landen en het opstellen van een
handboek. In Nederland werkt Learn for Life in dit project nauw samen met de Stichting
Doarpswurk (www.doarpswurk.frl) en de Vereniging Kleine Dorpen Weststellingwerf.

Eerste bijeenkomst in Saint Germain en Laye (Frankrijk)
Eind maart heeft de eerste van vier internationale bijeenkomsten plaatsgevonden in Saint
Germain en Laye, een gemeenschap met veel platteland en landbouw ook al ligt het onder
de rook van Parijs. Hier zijn verschillende projecten en dorpen bezocht en is door de lokale
overheden veel informatie verstrekt over het reilen en zeilen in dit grote Franse departement.
Wat steeds weer blijkt, is dat zich overal (voor een deel) dezelfde problemen voordoen. Ook
blijkt ééns te meer, dat iedereen zijn eigen maatwerk oplossingen bedenkt. De oplossingen
zijn niet één op één overdraagbaar, maar de gebruikte methoden vaak wel. En dat is waar dit
project over gaat en wat in het handboek opgenomen zou moeten worden. Want wat is er
leuker dan een methode die bv. in Zweden gebruikt is, ook – in aangepaste vorm - in
Nederland in te kunnen zetten.
Concreet toepasbare ‘eye-openeners’ uit Saint Germain en Laye die door de Nederlandse
delegatie zijn meegenomen zijn o.a.: juist bij ingewikkelde problematiek is de inzet van jeugd
vaak heel verhelderend en verfrissend; bij het enthousiasmeren van bewoners is één op één
contact eigenlijk de enige methode die echt werkt om mensen mee te krijgen.
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