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DDuurriinngg  22001188  II  hhaavvee  sseevveerraall  sseessssiioonnss  ppllaannnneedd  wwhhiicchh  aarree  ddeessiiggnneedd  ttoo  rreeccoonnnneecctt  ppeeooppllee  wwiitthh  tthhee  llaanndd  aanndd  wwiitthh  eeaacchh  
ootthheerr;;  ppaarrttiicciippaannttss  wwiillll  ggaaiinn  kknnoowwlleeddggee  ooff  aanndd,,  aa  rreenneewweedd  sseennssee  ooff  rreevveerreennccee  ffoorr,,  tthhiiss  llaanndd  wwee  ccaallll  oouurr  tteerrrriittoorryy..    
PPeeooppllee  ooff  ddiiffffeerriinngg  bbaacckkggrroouunnddss  wwiillll  bbee  bbrroouugghhtt  ttooggeetthheerr  ttoo  sshhaarree  kknnoowwlleeddggee,,  ssttoorriieess  aanndd……ssoommee  ggoooodd  ffoooodd..

TThhee  mmaajjoorriittyy  ooff  tthheessee  sseessssiioonnss  wwiillll  ttaakkee  ppllaaccee……yyoouu  gguueesssseedd  iitt……oouuttddoooorrss..  NNoo  ssttuuffffyy  ccllaassssrroooomm  oorr  ooffffiiccee  sseettttiinngg  ffoorr  
tthhiiss  ssttuuffff  rraatthheerr,,  mmuucchh  ooff  tthhiiss  pprrooggrraammmmiinngg  wwiillll  bbee  iinn  aann  aarreeaa  iinn  tthhee  bbuusshh,,  aarroouunndd  aa  ffiirree;;  iinn  tthhiiss  sseettttiinngg  wwee  wwiillll  lleeaarrnn  
ffrroomm  eexxppeerrttss  aabboouutt  tthhee  aarrtt  ooff  bbiirrcchh  bbaarrkk  ccaannooee  bbuuiillddiinngg,,  ffoorraaggiinngg  ffoorr  eeddiibblleess,,  hhaarrvveessttiinngg  mmeeddiicciinnaall  ppllaannttss,,  wwiillddeerrnneessss  
ssuurrvviivvaall  sskkiillllss,,  hhiiddee  ttaannnniinngg,,  bbaasskkeett  mmaakkiinngg,,  sstteeaamm  ppiitt  ccooookkiinngg  aanndd  mmuucchh  mmoorree..  TThheessee  sseessssiioonnss  aarree  hhaannddss--oonn  aanndd,,  aallll  
aarree  wweellccoommee  ssoo,,  ccoommee  oouutt……lliitteerraallllyy!!..  SSoommee  ooff  tthhee  ttooppiiccss  ttoo  bbee  ccoovveerreedd  mmaayy  iinncclluuddee;;

FFoorraaggiinngg  ffoorr  eeddiibbllee  &&  mmeeddiicciinnaall  ppllaannttss
MMaannyy  ooff  tthhee  ccoommmmoonn  ppllaannttss  aarroouunndd  uuss  ccaann  bbee  uusseedd  ffoorr  ffoooodd  aanndd  mmeeddiicciinnee..    TTiimmee  wwiillll  aallssoo  bbee  ssppeenntt  ddiissccuussssiinngg  hhooww  
tthheessee  ppllaannttss  ccaann  bbee  uusseedd  ffoorr  ssuurrvviivvaall  aanndd  wwiillddeerrnneessss  lliivviinngg  sskkiillllss..
• • PPllaanntt  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ((eeddiibbllee,,  mmeeddiicciinnaall,,  ppooiissoonnoouuss))  
• • PPrrooppeerr  hhaarrvveessttiinngg  aanndd  pprreeppaarraattiioonn  tteecchhnniiqquueess  ooff  eeddiibbllee  ppllaannttss
• • HHooww  ttoo  uussee  mmeeddiicciinnaall  ppllaannttss;;  hheerrbbaalliissmm
• • UUttiilliittaarriiaann  uusseess::  WWee  llooookk  aatt  ppllaannttss  ffrroomm  tthhee  ppeerrssppeeccttiivvee  ooff  wwiillddeerrnneessss  lliivviinngg  sskkiillllss;;  bbaasskkeett  mmaakkiinngg,,  ccoorrddaaggee//rrooppee  
mmaakkiinngg,,  ggrraassss  mmaattss,,  hhooww  ttoo  hhaarrvveesstt  aanndd  mmaakkee  ppiittcchh  gglluuee,,  aanndd  mmaannyy  ootthheerr  sskkiillllss..    IItt  iiss  aa  ggrreeaatt  ttiimmee  ttoo  ccoommee  aanndd  lleeaarrnn  
hhooww  wwee  ccaann  uussee  tthhee  ppllaannttss  tthhaatt  ssuurrrroouunndd  uuss  ttoo  pprroovviiddee  mmaannyy  ooff  tthhee  tthhiinnggss  wwee  wwoouulldd  nneeeedd  iiff  wwee  lliivveedd  iinn  aa  wwiillddeerrnneessss  
sseettttiinngg..
• • SStteewwaarrddsshhiipp  aanndd  bbeeiinngg  ccaarreettaakkeerrss  ooff  tthhee  llaanndd

BBuusshh  ccrraafftt  &&  ssuurrvviivvaall  sskkiillllss
• • BBaassiicc  aanndd  aaddvvaanncceedd  ttrraapp  ppaarrttss  aanndd  ttrriiggggeerrss
• • AAiiddlleessss  &&  nnaattuurraall  nnaavviiggaattiioonn  
• • SShheelltteerrss  --  ssuurrvviivvaall  aanndd  aaddvvaanncceedd  
• • BBrraaiinnttaann  bbuucckksskkiinn  ((TTaann  aa  ddeeeerr  hhiiddee  ffrroomm  ssttaarrtt  ttoo  ffiinniisshh))  
......  aanndd  mmuucchh  mmoorree!!
((AA  sshhoorrtt  ssuurrvveeyy  wwiillll  bbee  sseenntt  oouutt  ttoo  ccoommmmuunniittyy  rree::  bbuusshh  ccrraafftt//ssuurrvviivvaall  wwoorrkksshhoopp  ttooppiiccss  ttoo  iiddeennttiiffyy  wwhhiicchh  aarree  ooff  
iinntteerreesstt;;  wwee  wwiillll  ffooccuuss  oonn  tthhoossee  ttooppiiccss  ffoorr  tthhiiss  sseessssiioonn))

BBiirrcchh  bbaarrkk  ccoommmmuunniittyy  ccaannooee  bbuuiilldd
• • BBuuiilldd  aa  bbiirrcchh  bbaarrkk  ccaannooee  wwiitthh  ccoommmmuunniittyy  uussiinngg  ssiimmppllee  ttoooollss;;  aallll    mmaatteerriiaallss  ccoolllleecctteedd    ffrroomm  tthhee  tteerrrriittoorryy..  
• • TTrraaiinn  11--22  ccoommmmuunniittyy  mmeemmbbeerrss  iinn  bbiirrcchh  bbaarrkk  ccaannooee  bbuuiillddiinngg  ssoo  tthhaatt  tthhiiss  kknnoowwlleeddggee  ccaann  bbee  bbrroouugghhtt  iinnttoo  tthhee  
ccoommmmuunniittyy  aanndd  sshhaarreedd//ppaasssseedd  oonn..  
• • TThhiiss  pprroojjeecctt  wwiillll  aallssoo  ggiivvee  ccoommmmuunniittyy  mmeemmbbeerrss  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  lleeaarrnn  aabboouutt  tthhee  MMeettiiss  ccuullttuurree;;  rreellaattiioonnsshhiipp  
bbuuiillddiinngg..
••    AAnniisshhiinnaabbee  tteeaacchhiinnggss  aanndd  ssttoorriieess  ttoo  bbee  sshhaarreedd  aalloonngg  tthhee  wwaayy

TThhiiss  sseerriieess  ooff  wwoorrkksshhooppss  iiss  ggeeaarreedd  ttoowwaarrdd  yyoouutthh//aadduullttss  aaggeess  1166  aanndd  uupp  bbuutt,,  eevveerryyoonnee  iiss  wweellccoommee!!
• • FFaammiilliieess  aarree  eennccoouurraaggeedd  ttoo  ccoommee  oouutt  ttooggeetthheerr!!
• • CChhiillddrreenn  1122  aanndd  uunnddeerr  mmuusstt  bbee  aaccccoommppaanniieedd  bbyy  aann  aadduulltt..
**PPlleeaassee  nnoottee  tthhaatt  ttrraannssppoorrttaattiioonn  wwiillll  nnoott  bbee  pprroovviiddeedd..

KKeeeepp  aann  eeyyee  oouutt  ffoorr  ffllyyeerrss  wwiitthh  wwoorrkksshhoopp  ddaatteess  aanndd  aaddddiittiioonnaall  ddeettaaiillss  ffoorr  tthheessee  sseessssiioonnss  iinn  tthhee  mmoonntthhss  aahheeaadd!!

MMiiiiggwweettcchh!!                                ~~  LLeeeennaa,,  PPrroojjeecctt  CCoooorrddiinnaattoorr


