
Wereld-wijzer in 3 dagen met de SmartReading Methode

Snellezen voor een duurzame wereld. 50% van deze cursus gaat naar ‘De

Landgenoten’, het gekozen goede doel.

Datum:

Seizoen:

Thema:

Organisatie:

Van zon 16 t.e.m. din 18 dec 2018

Herfst '18, 2018

Maatschappij & Wereld, Vak & Expertise

Shortcuts

Heb jij ook zo'n dubbel gevoel als je terugkijkt op de voorbije warmste zomer? Enerzijds was er het intens genieten,

de levensvreugde, het vrolijk in de zon ZIJN. En tegelijk was er die bezorgdheid dat het klimaat echt wel opwarmt en

dat we met zijn allen voor immense uitdagingen staan en dat we er iets aan moeten DOEN. 

Om de groeivoeten van het huidige economische systeem voor de komende 30 jaar in stand te houden hebben we

zes planeten nodig. Men moet geen genie zijn om te zien dat oneindige groei op een eindige planeet een krankzinnig

model is. Er is dus nood aan verandering. Aan duurzaamheid. Aan nieuwe socio-economische modellen. Aan nieuwe

manieren van organiseren en ondernemen. Aan verbinding en samen bouwen. En daar kan ieder zijn steentje aan

bijdragen! Hiervoor hebben we kennis nodig en veel input.

Opleiding van zondag 16/12 9u30 tot dinsdagavond 18/12 17u.

Avondevent ‘de Warme WereldWijzer' op 18/12 van 18 tot 22 uur met auteurs en 100 gasten.

Klik hier om je in te schrijven

https://goo.gl/1ox7NA

samen met Shortcuts



Be a global citizen. Act with passion and

compassion. Help us make this world safer

and more sustainable today and for the

generations that will follow us. That is our

moral responsibility.

Voor wie?

Voor iedereen die:

Zichzelf of anderen in beweging wil krijgen om te werken aan een maatschappelijke omslag.

Op zoek is naar kennis en inspiratie om duurzaam denken en ondernemen om te zetten in geïnspireerde

actie.

Voor iedereen die op versnelde manier wijsheid uit boeken wil kunnen halen ten behoeve van een duurzame

wereld

De dilemma’s beter wil begrijpen en wil weten wat experts ter zake zeggen

Wil weten hoe hij/zij als ‘gamechanger’ en rolmodel kan fungeren binnen zijn/haar organisatie of

gemeenschap?

Door wie?

De Heerlijckyt van Elsmeren en Peter Plusquin slaan de handen in elkaar om de positieve

beweging naar maatschappelijke duurzaamheid kracht bij te zetten. Peter als expert in

snellezen en vanuit zijn verlangen om wezenlijk bij te dragen aan het grotere geheel. De

Heerlijckyt met de kracht van de plek, om ruimte en tijd te geven aan wat wil ontstaan.

http://www.shortcuts.be | + 32 498 500 124 

Neem een kijkje op onze kalender (heerlijckyt.org/ontwikkelen) voor

meer info over de inhoud en praktische details van dit programma.

Heerlijckyt van Elsmeren Weg op Halen 2 - 3450 Geetbets

www.heerlijckyt.org | tel: +32 (0) 11 69 68 75

https://goo.gl/BJ54Md
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