Reportage

Deelnemers

Op avontuur langs
LEADER Finland
Tachtig jongeren uit zestien Europese landen namen deel aan het avontuur: Amaze Me LEADER.
Het doel: leren van elkaar en leren van LEADER. De initiatiefnemers bedachten dat een avontuurlijk
evenement gericht op jongeren een boost zou kunnen geven aan het platteland. De lokale actiegroepen (LAG’s) waren enthousiast en voegden er het internationale aspect aan toe, want dat trekt
jongeren aan. Amaze Me LEADER 2011 was een feit. En wij van het Nederlandse Netwerk Platteland
waren erbij.

zorgen voor een leefbaar platteland en dat
begint met een gedegen kennismaking met
het platteland en bijbehorende projecten.”
Mari Puro, LAG-medewerker in Viisari
(Finland), gelooft zeker in de toekomst
van het platteland in Finland en de rest
van Europa: “In de toekomst zullen meer
mensen het platteland waarderen: de
natuur, frisse lucht, lokaal voedsel, vreedzaamheid en veiligheid, zeker de huidige
jongeren. Hoewel de migratie vanuit het
platteland afgelopen jaren heel hard is
gegaan, is het nu zaak dat jongeren terugkomen naar het platteland. Daarvoor hebben
we banen en comfort nodig en daarin kan
leader helpen. We hebben deze week
gezien dat actieve jonge plattelandsbewoners heel veel zelf kunnen bereiken.” En dat
hebben we gemerkt, zo hebben we met alle
deelnemers als slotactiviteit bomen geplant
voor een nieuw dorpspark op een plek waar
een grote storm een aantal jaar geleden
honderden hectare bos verwoestte. Het
dorpspark wordt vernoemd naar Amaze
Me leader 2011.

Hanna Luoma

Informatiecoördinator 4 LAG’s, Finland

Ik promoot voor de vier zuidelijke LAG’s de vele
verschillende plattelandsprojecten in Finland,
zoals de vele oude scholen in Finland die leegstonden, maar waar nu kunstenaars hun atelier
hebben. Ook zijn ze soms opgekocht door dorpsorganisaties die de oude school als trefpunt of
vlooienmarkt gebruiken. Het is een verademing om
voor de LAG’s te werken: de mensen willen doen en
zijn niet zo bureaucratisch. Zo hebben we onlangs
ook een website gemaakt: www.jyvasriihi.fi

Katja Haimakka

LAG-medewerker in Lapland, Finland

Een paar jaar geleden ben ik vanuit de stad naar
Lapland verhuisd. Burenhulp is hier heel normaal
en dat vind ik prettig. Door deel te nemen aan
Amaze Me LEADER ontmoet ik veel inspirerende
mensen die hetzelfde werk doen. We zijn een
internationaal samenwerkingsproject aan het
opzetten en dit evenement geeft me weer nieuwe
ideeën en energie om daarmee verder te gaan.

LEADER op de kaart
Met dit evenement is leader voor Finland
op de kaart gezet. Iedere dag reden in een
VIP-auto invloedrijke personen mee in onze
karavaan: van lokale politici tot landelijke
autoriteiten, maar ook de media. Markkola:
“In de auto ontstonden heel goede en
enthousiaste discussies in alle perspectieven, van lokaal niveau naar landelijke
politiek. Sommigen begonnen sceptisch,
maar aan het eind van de dag waren ze
laaiend enthousiast over de concrete
resultaten.”
Ook de media gaven een boost aan de
bekendheid van leader, naast de kranten
en lokale radio gebeurde wat nog niet eerder
lukte: leader kwam op het landelijke vrijdagavondnieuws, waar bijna iedere Fin naar
kijkt. “Het beste was nog dat de werkelijke
resultaten van leader werden verteld.
Iemand van het ministerie kwam met keiharde cijfers. Nu weet heel Finland dat we
586 nieuwe bedrijven op het platteland hebben bewerkstelligd. Dat is normaal gesproken heel lastig op het nieuws te krijgen.”

Juha-Matti Markkola, netwerkcoördinator van de Finse Rural Network Unit:
“Op het nationale vrijdagavondnieuws vertelde iemand van het ministerie de
keiharde cijfers over leader. Nu weet heel Finland dat we 586 nieuwe
bedrijven op het platteland hebben bewerkstelligd.” Foto: Narda van der Krogt

Dat het een avontuurlijke week zou worden,
was ons ver tevoren duidelijk. De Finnen
lieten avontuur, leader en internationale
jongeren bij elkaar komen. De lokale LAG’s
dompelden ons onder in de meest uiteenlopende activiteiten: van paddenstoelenjacht
tot paardenrace, van roeien tot rotsklimmen
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Als slotactiviteit hebben de deelnemers bomen geplant voor een nieuw dorpspark
op een plek waar een grote storm een aantal jaar geleden honderden hectare bos
verwoestte. Het dorpspark wordt vernoemd naar Amaze Me Leader 2011.
Foto: Antero Lehikoinen

en van schilderen tot skelterracen. JuhaMatti Markkola, netwerkcoördinator van
de Finse Rural Network Unit verklaart dat
alle programmaonderdelen een link met
leader hadden: “leader-geld hielp
bijvoorbeeld om het idee van paddenstoelenjacht te ontwikkelen tot een evenement.”

Actieve jongeren in Finland
De deelnemers aan Amaze Me leader
waren Europese jongeren tussen de 16 en
28 jaar oud. Markkola: “Ik ben blij verrast
dat zoveel jongeren ook écht geïnteresseerd
zijn in het platteland en leader-activiteiten.
Jongeren moeten tenslotte in de toekomst

Inspiratie
Juha-Matti spreekt de hoop uit dat één van
de landen volgend jaar het stokje overneemt. “Voor mij persoonlijk is dit ook een
enorme inspiratie geweest om weer met
frisse moed verder te gaan met mijn werk
voor het plattelandsnetwerk van Finland.
Ik zou het erg jammer vinden als dit de
laatste Amaze Me leader zou zijn.” Wij zijn
in elk geval met nieuwe inspiratie naar huis
gegaan. Al die jongeren uit Europa die
betrokken zijn bij de LAG’s en de plattelandsnetwerken, maar ook de ‘reguliere’
bewoners van het platteland hebben gezien
hoeveel er mogelijk is voor hun eigen regio.
Marieke Koot en Narda van der Krogt

Lukas Helfenstein

Rural Youth Europe Board member in
Zwitserland

Deelnemen aan Amaze Me LEADER is voor mij
informeel leren. Ik wilde graag mensen ontmoeten
uit allerlei Europese landen, leren van de lokale
bevolking en de andere deelnemers. Door deze
ervaring maak ik in de toekomst waarschijnlijk
makkelijker contact als we iets internationaals
willen organiseren.

Zoltan Dezseny

Agricultural and rural agency in Boedapest,
Hongarije

Ik ben meegegaan puur uit eigen interesse voor
plattelandsontwikkeling en met name LEADERprojecten. Ik wil in de toekomst met mijn gezin naar
het platteland verhuizen en me dan aansluiten bij
een LAG. Helaas ging deze conferentie er voor mij
op professioneel vlak niet diep genoeg op in, maar
het Finse platteland is spectaculair en ik heb ideeën
opgedaan die ik mee naar huis kan nemen.

Irene Rivas

Journaliste plattelandsnetwerk, Spanje

Amaze me LEADER was een interessant evene-ment,
en een geweldige gelegenheid om netwerken uit te
breiden tussen jonge mensen uit allerlei landen die
bezig zijn met platteland en duurzaamheid. Het was
een mooie aanzet voor een Europees
plattelandsnetwerk en nauwe samenwerking.

Foto’s: Marieke Koot
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