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Ecotopia Biketour is een auto-georganiseerde internationale community, die sinds 1990 een jaarlijkse fietstocht
door verschillende gebieden in Europa organiseert. Op
deze tocht worden sociale- en ecologische projecten
bezocht en verschillende manieren van actie voeren en
duurzame samenleving in de praktijk gebracht. We koken
veganistisch, nemen gezamenlijk besluiten en proberen
onze kennis te delen. De Ecotopia Biketour is voor allen
die interesse hebben in fietsen, het in gemeenschap leven, een autonome organisatie, duurzaamheid en leren
in de praktijk. Als al dit je aanspreekt, wees welkom om
ons te vervoegen!
Normaal gesproken gaan er 20 tot 40 fietsers mee, de
meesten blijven twee weken tot twee maanden en doen
voor een eerste keer mee. We fietsen bijna nooit als grote groep, een paar deelnemers fietsen ‚s ochtends vooruit en markeren de route met pijlen op de weg. Zo kan
ieder in zijn eigen tempo fietsen en beslissen of hij of zij
gezelschap wilt of niet. We ondersteunen elkaar en houden de fietsafstanden beperkt zodat ook iemand zonder
voorafgaande sportbeoefening met om het even welke
fiets het aankan. Je hoeft je geen zorgen te maken, zelfs
al heb je nog nooit met een fiets gereisd.
We proberen een non-hiërarchie omgeving te creeren
door verantwoordelijkheden af te wisselen, kennis te
delen en rekening te houden met persoonlijke behoeften. Klussen (koken, een fietskar trekken, de route markeren etc.) worden op vrijwillige basis gedaan. Om de
zoveel dagen is er groepsoverleg om met elkaar zaken te
bespreken en besluiten te nemen. Een van onze grondwaarden is een omgeving zonder discriminatie creeren.
We vervoeren alle materiaal en bezittingen op onze
fietsen, koken op draagbare kookvuren en proberen ook
alles in de regio en biologisch in te kopen; waar mogelijk
doen we aan dumpster diving. We stellen een donatie
van 3 tot 5€ per dag voor om bij te leggen voor eten en
drinken, deze bijdrage is echter op vrijwillige basis,maar
ook iemand die dit niet kan betalen is zeker welkom.
Dit jaar zullen we van Noord-Spanje langs de kust naar
Portugal fietsen. Een meer gedetailleerde route wordt in
het begin van april tijdens de lentemeeting vastgelegd
Als je vragen hebt of je hebt suggesties voor projecten,
groepen en gebeurtenissen die we onderweg zouden
kunnen bezoeken, of als je wilt meehelpen de tocht voor
te bereiden, schrijf ons op 2018@ecotopiabiketour.net
of schrijf in op onze mailinglist op de website
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