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« Fun Challenge Cliärref »

Am Kader vun der Fun Challenge Cliärref haten d’Equipen d’Aufgab eng
3D-Maquette (Architekte-Maquette) ze erstellen déi hire Wonsch
vun deem wat an hiren Aan an der Gemeng feelt,
esou konkret ewéi méiglech duerstellt.

EQUIPE: JoPBoMaJoy
Thema MAQUETTE: GEMEINSCHAFTSGAART
Regional, Saisonal, kuerz Transportweeër.
Dräi Stéchwieder déi ee vun Dag zu Dag méi héiert! Mee wéi kann ee sech dofir asetzen an des
Fuerderungen ëmsetzen? Dat ass meestens net ganz kloer.
Aus dësem Grond ho mer eis fir de Projet vun engem Gemeinschaftsgaart an der Cliarrwer Gemeng
entscheet. Wou kann ee soss d’Bewosstsinn fir d’Aarbicht déi hannert der Produktioun vu qualitativ
héichwäertigen Liewensmëttel stécht méi forderen ewéi durich selbststännegt schaffen, am Gaart fir
dono eppes um Teller ze honn.
Vir déi meest Leckt ass et selbstverständlech an de Buttik ze goen an aus 10 verschiddenen Zorte
Geméis auszewiällen. Selbstverständlech ass dat ewer net, well hannert dësem Luxus stécht vill
Aarbicht, di een am Buttikk net gesäit. Eis läit et o besonnech am Häerz durich dëse Projet de Lekt
d’Landwirtschaft rëm méi no ze bréngen.
An enger Zäit wou Terrainen ëmmer méi deier ginn, ass et net méi evident ee Gaart ze ho fir Geméis
anzebauen.
Durich dëse Projet kanne souwuel Lekt mat vill Terrain ronderëm d’Haus, souwéi Lekt an Appartementer, mat
villäicht just engem Balcon, d’Méiglechkeet kréien hiert eegent Geméis durich d’Loune vun Hochbeeter
oder enger Platz an enger Zär anzebauen.
Am Gemeinschaftsgaart kanne Lekt vun all Alter zesamen am Gaart schaffen an sech mateneen
ënnerhalen. Zousätzlech kann ee bei der Ëmsetzung o nach eng kleng Spillplaz oder méi niddreg
Hochbeeter extra vir Kanner an de Projet integréieren.
Fir dëse Projet ëmzesetzen ho mer eis d’Wiss hannert der aaler Schwemm am Klatzewee erausgesicht.
Durich de Projet géif d’Plaz opgewaert a vir déi Lekt déi hiert Geméis am Gemeinschaftsgaart abauen
se genou Parkplazen do.
Wëllt o der äert eegent Geméis abauen? Da verléiert keng Zäit bei der Ëmsetzung vun dësem Projet.

Texter si vun den Equippe selwer geschriwwen.

