STRATEGIE VOOR

2019

ERC’s zijn opgericht voor iedereen die graag een
bijdrage wil en kan leveren aan het herstel van het
ecosysteem.

DE VISIE
VAN ECOSYSTEM
RESTORATION
CAMPS IS:
Wij streven naar een aarde die
volledig functioneel, vredig,
weelderig en biologisch divers
is, die gerealiseerd wordt door
met inzet samen te werken
aan het ecologische herstel van
gedegradeerd land.

DE MISSIE
VAN ECOSYSTEM
RESTORATION
CAMPS IS:
1. Samenwerken om de

ecologische functionaliteit te
herstellen.

2. Het bouwen van research-,

training- en innovatiecentra voor
ecologisch herstel.

3. Het betrekken van mensen bij
onderzoek naar ecologisch herstel.
4. Mensen opleiden in het
permanent herstellen van
gedegradeerd land.
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HET OVERKOEPELENDE DOEL
Om het werk van de mensen in ERC’s te focussen, zijn de teams die in de
stichting achter de ERC’s zitten, de mensen in de diverse werkgroepen van
ERC’s over de hele wereld, het bestuur en het coordinerende bestuur van
ERC’s, overeengekomen dat er gewerkt wordt volgens een eenvoudige
overkoepelende doelstelling voor de ERC’s. Deze doelstelling is:

1 milljoen mensen uit de hele
wereld hebben tegen het eind van
2030 ervaring opgedaan bij een ERC
die tot verandering leidt.

De missie en visie van ERC’S is het beste
samengevat in deze bovenstaande
doelstelling.
Tenminste 1 miljoen mensen zullen een ervaring
hebben opgedaan die tot verandering leidt en
dus diepgaand begrip van de waarde en de
potentie van ecosystemen hebben gekregen. Dit
zal de mensheid weer doen opbloeien.
Tijdens zo’n verblijf in een kamp worden mensen
gestimuleerd om gezonde ecosystemen over de
hele wereld te realiseren met behulp van nieuw
geleerde vaardigheden en inzichten.
Dit wordt uiteindelijk een groep die 1 miljoen
mensen sterk is, die hoop kan geven en de
overgang kan stimuleren naar duurzame en
bloeiende gemeenschappen, die de natuurlijke
rijkdom van onze planeet waarderen.
Die 1 miljoen mensen die in een ERC hebben
gewerkt, zullen de vruchtbaarheid en functie van
ecosystemen over de hele wereld verbeteren.
Meer CO₂ zal zijn opgeslagen en de hoeveelheid
vers water en de biodiversiteit zal toenemen.
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WAT IS ER VOOR NODIG OM DEZE
DOELSTELLING TE BEREIKEN?
ERC’s moeten zich niet alleen richten op het herstel van ecosystemen, maar
ook en misschien wel het belangrijkste: mensen over de hele wereld erbij
betrekken, opleiden en enthousiasmeren. ERC’s moeten plekken worden
waar mensen naartoe willen. ERC’s moeten een bijdrage leveren aan herstel,
opleidingen en groei.

Om op een aantrekkelijke manier plaats
te bieden aan 1 miljoen mensen moeten
de individuele ERC’s grote gebieden
van gedegradeerde ecosystemen willen
beinvloeden en de natuurlijke, lokale
bestaansmiddelen herstellen die bloeiende
lokale gemeenschappen ondersteunen. Er
moet ook een infrastructuur ter plekke zijn,
die de bezoekers comfort biedt. Door te laten
zien dat ecosysteemherstel mogelijk is door
het benodigde werk te doen, zullen mensen
aangetrokken worden en het zal hen overhalen
middels de volgende boodschap:

“

Wij, doodgewone mensen
kunnen dit doen. We
kunnen een klein beetje van
onze eigen tijd gebruiken
en een enorme impact
teweeg brengen. We
hoeven niet vast te zitten
aan een ontwikkeling die
niet duurzaam is.

“

Deze doelstelling die gebaseerd is op de visie en
missie van ERC’s vraagt om veel locaties over de
hele wereld die opgezet en gebouwd worden
om ruimte te geven aan de deelnemers.
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WAAROP GAAN DE ERC MENSEN
ZICH RICHTEN IN 2019?
ERC’s krijgt steun van een internatonale stichting die in Nederland is gevestigd.
Het stafteam dat deze stichting bemenst zal zich richten op het bereiken van
de volgende doelstellingen in 2019:

In elk werelddeel een
kamp opzetten

Meer kampen zullen meer mensen herbergen.
We willen minstens een kamp in elk werelddeel
opzetten tegen eind 2019. Deze kampen hoeven
niet door de stichting te worden gerund. ERC
maakt verschil tussen twee soorten kampen. Een
soort kamp wordt volledig gerund door de ERC
Stichting (een kernkamp) en het andere soort
kamp wordt gerund door andere organisaties
en is geassocieerd met de ERC’s (geaffilieerde
kampen).

Projecten kunnen gebruik maken van de diensten
van ERC’s, die erop gericht zijn om deze projecten
een succes te maken en onderdeel te worden van
hopelijk een mondiaal network van kampen die
fysiek de gedegradeerde ecosystemen herstellen.
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Ons ledental verhogen
tot 2000 deelnemers

We hebben meer leden nodig. De
lidmaatschapsbijdrage die de leden betalen
maakt het voor de stichting mogelijk om de
activiteiten van de kampen te ondersteunen, de
infrastructuur op te bouwen voor de bezoekers
aan de kampen en de uitwisseling tussen de
kampen te steunen. Het maakt het mogelijk
voor de Stichting om projecten te helpen met
het realiseren van hun eigen doelstellingen.
Onze doelstelling is een beweging van miljoenen
deelnemers, maar we zullen blij zijn als er in
2019 2000 mensen iets van hun maandelijkse
inkomen bijdragen aan ERC’S. We streven ernaar
om onze centrale kosten laag te houden, zodat
het overgrote deel van de ledenbijdrage gebruikt
zal worden overeenkomstig onze statutaire
doelstellingen.

€1M

1 millioen euro werven

Met 1 miljoen euro kunnen we allereerst een sterk
kernteam bij de centrale stichting opbouwen.
Daarmee kunnen we verder de basiskennis voor
ERC’s ontwikkelen. Het zal ons in staat stellen
om startende kampen te financieren en hun
infrastructuur te realizeren. Ten tijde van dit
schrijven in maart 2019 hebben we 250.000 Euro
bereikt. We zijn een kwart onderweg.

13.200 mensen bezoeken
ERC’s over de hele wereld

In April 2019 zal de infrastructuur van ons eerste
kamp in Spanje voltooid zijn.
Het kamp kan onderdak bieden aan 30 mensen
tegelijk als het klaar is. Het is beslist noodzakelijk
dat we minstens 6 kampen hebben die een gelijk
aantal kunnen herbergen. Maar we zullen nog
meer moeten doen. Vorig jaar organiseerde het
kamp in Spanje een regeneratiefestival, dat 500
bezoekers trok.
Open dagen kunnen vooral de plaatselijke
bewoners aantrekken om het kamp te bezoeken.
Zeker een open dag per maand moet haalbaar
zijn.

Vastleggen van een monitoren evaluatiesysteem voor de
kampen

We gaan een gebruikersvriendelijk en effectief
monitor- en evaluatiesysteem ontwikkelen om de
impact van ERC’s te meten. Met dit M&E systeem
kunnen we de gegevens verzamelen die nodig
zijn om te beoordelen of ons werk bijdraagt aan
onze visie en missie. We kunnen ook researchers
in de hele wereld voorzien van deze gegevens om
de ontwikkeling van effectievere benaderingen
van ecoherstel te ondersteunen.

Eenvoudige educatieve
hulpmiddelen
ontwikkelen

Deze middelen moeten bezoekers aan onze
kampen helpen om de basisprincipes en
technieken van ecoherstel, de potentiele
impact van projecten voor ecosysteemherstel
te begrijpen en de redenen waarom bepaalde
keuzes worden gemaakt. We zijn ook bezig
met het maken van online en ter plekke
leerervaringen, alsook handige infografische
handleidingen over technieken voor
ecosysteemherstel.

Mocht je vragen hebben over
deze strategie aarzel dan niet om
contact met ons op te nemen via:

info@ecosystemrestorationcamps.org

of laat een bericht voor ons achter op
Facebook @Ecosystemrestorationcamps
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