
… tek kopështi i perimeve !

Merr pjesë me ne …

Sponsorizuar nga
Willkommenskultur Köln

Ne dëshirojmë të ftojmë në NeuLand‑Garten 
të punojmë kopështin bashkë
Çfarë është NeuLand ?
NeuLand është një kopësht i përbashkët në 
mes të qytetit. Secili mund të marrë pjesë e të 
mësojë nga njëri tjetri. Aty gjenden arka prej 
druri te mbushura me dhé, në të cilat mund 
të mbjellësh perime, fruta e lule ekologjike.

Si funksjonon kopështi i 
përbashkët i NeuLand-it ?
Kopështi është i ndarë në zona të vogla. 
Po të duash mund të marrësh përsipër 
funksjonimin e një zone. Çdo zonë përbëhet 
nga 4 deri në 6 arka. Në gjysmën e këtyre 
arkave mund të mbjellësh çfarë të duash, 
ndërsa në gjysmën 
tjetër do të mbjellësh 
perime për llogari të 
gjithë komunitetit, 
kështu që të gjithë 
të kenë mundsinë 
të marrin nga pak.
Të paktën një herë 
në javë të gjithë 
pjesmarrësit punojnë 
bashkë dhe zbukurojnë 
kopështin.
Nganjëherë gatuajmë 
dhe hamë bashkë. Të 
gjithë ndihmojnë për të vaditur kopështin. 
Veglat e kopështit gjenden tek kontaineri i 
veglave. Ne nuk përdorim produkte kimike, 

për këtë arsye jemi një kopësht ekologjik.
Kopshtarët e tjerë do të tregojnë 
funksjonimin e kopështit. Do të ketë një 

prezantim, pastaj 
takime e seminare dhe 
në muajt e ngrohtë 
ka gjithmonë një 
person të cilit mund 
t’i drejtohesh për 
ndonjë nevojë.

Pse mbjellim 
në arka ?
Sepse toka nuk 
është e mirë e në 
këtë mënyrë mund 
të ndrrojmë vend. 

Ky kopështi i përbashkët nuk mund të 
qëndrojë këtu për gjithmonë. Brenda 
pak vitesh duhet të spostohemi për 
arsye se këtu do të ndërtohen pallate.

Kur mund të vij e të marr pjesë ?
Kur të duash ; kopështi është i hapur 
përherë. Puna e përbashkët bëhet çdo 
të shtunë nga ora 14 deri ne orën 17. Ky 
është një rast i mirë për të njohur persona 
xhentilë e për të bërë aktivitete së bashku.

Sa kushton ?
Asgjë. Shoqata Kölner NeuLand e.V. merr 
përsipër koston e pjesmarrjes së personave 
pa të ardhura ose me të ardhura të pakta.

Ku mund të informohem për takimet ?

Tek siti www.neuland-koeln.de  
dhe tek faqja Facebook  

facebook.com/KoelnerNeuLand 
mund të gjeni të gjitha informacionet. 

Na ndiq edhe në Twitter :  
@KoelnerNeuLand

Adresa : 
Kölner NeuLand e.V.  

Koblenzer Straße 15, 50968 Köln 
info@neuland-koeln.de


