Wat gaan we doen?
❂ Een stevige basis van inzicht, en tegelijkertijd een aanzet om een denken te
ontwikkelen dat ons in staat stelt om vernieuwende sociale inzichten te vormen,
wordt gelegd door de gezamenlijke studie van Rudolf Steiners De kernpunten van
het sociale vraagstuk en andere teksten.
❂ Daarnaast wordt een veelheid aan onderwerpen behandeld aan de hand
waarvan we urgente actuele vraagstukken beter kunnen doorzien en tot
oplossingsrichtingen kunnen komen, zoals:
Wat is een gezonde economie? / Hoe kunnen we het geld gezond laten werken?
/ Wat is arbeid? / Hoe komen we tot sociaal gezonde vormen in bedrijven,
scholen enz.? / Hoe werken wij vruchtbaar samen? / Hoe stoppen we de
uitbuiting van de aarde? / Hoe geven we de democratie echt inhoud?
❂ In de Werkplaats werken we met inleidingen en gesprek, we onderzoeken
bestaande inspirerende voorbeelden uit de praktijk en er is ruimte voor eigen
vraagstukken/initiatieven van de deelnemers.

De Werkplaats wordt begeleid door John Hogervorst.
Reinoud van Bemmelen, Christine Gruwez, Wouter Kamphuis, Harrie Salman en
Wil Uitgeest verzorgen gastlessen.
Uitgebreidere informatie: via een belafspraak of door middel van enkele
zoom-bijeenkomsten die tussentijds worden gehouden.

De bijeenkomsten vinden plaats op maandagmiddag, van 13.15 tot 17.15u
Data:
2021: 27/9, 11/10, 25/10, 8/11, 22/11, 6/12, 20/12
2022: 10/1, 24/1, 7/2, 21/2, 7/3, 21/3, 4/4, 11/4, 25/4, 9/5
Kosten:
€ 795,00 (incl. btw)
Informatie & aanmelden:
De Zonneboom, De Laat de Kanterstraat 5, 2313 JS Leiden
0715 123 137
info@zonneboom.nl
www.zonneboom.nl

Kunstzinnig, actief, geëngageerd
Maak het mee in De Zonneboom!

Werkplaats voor de Toekomst

Samen bouwen aan een eerlijke en rechtvaardige wereld
Scholingscursus onder begeleiding van John Hogervorst,
met gastlessen van Reinoud van Bemmelen, Christine Gruwez,
Wouter Kamphuis, Harrie Salman en Wil Uitgeest.

GELIJKHEID

RSC
HA

P

MENS

VRIJ

AARDE

HEID

KOSMOS

BROEDE

In de ernstige omstandigheden die in onze tijd heersen, is het meer dan ooit van belang
dat wij in onszelf een basis vormen om tot gegronde sociale oordelen te komen, en een
innerlijke bron aanboren die ons de weg wijst naar een menswaardige toekomst.
Op maandag 27 september a.s. gaat de Werkplaats voor de Toekomst weer van start
voor de vierde keer. In deze stevige cursus (17 bijeenkomsten, om de twee weken) wordt
gewerkt aan:
• het begrijpen en doorzien van de gebeurtenissen en ontwikkelingen in onze tijd
• het inzicht in het gezond maken van het sociale leven en de samenleving op basis van
de sociale driegeleding
• het bouwen aan vertrouwen, moed en de wilskracht om actief bij te dragen aan een
betere wereld.

“Het zijn onverwachte gezichtspunten die in het dagdagelijkse leven toepasbaar zijn,
mede gebracht door ervaren, enthousiaste deskundigen vanuit het werkveld.”

Toekomst bouwen
Sociale driegeleding gaat over het vormgeven van de samenleving op basis van vrijheid,
gelijkheid en broederschap. Deze idealen zouden elk in een eigen werkingssfeer, naast
elkaar, tot hun volle betekenis kunnen uitgroeien.
Daarmee worden de voorwaarden geschapen die de mens in staat stellen zich in vrijheid te
ontwikkelen, in gelijkwaardigheid democratisch mee te bestemmen, in broederschap samen te werken en te delen in de economie. Zo bouwen we een samenleving die recht doet
aan de mens én aan de Aarde.
In de Werkplaats voor de Toekomst gaan we stevig aan de slag om ‘toekomstbouwers’ te
worden.

Wie de sociale driegeleding innerlijk tot leven weet te brengen, zal niet alleen ervaren
hoe hiermee een fundament is gegeven om de wereld van vandaag te begrijpen,
maar ook hoe hiermee een bron van kracht wordt ontsloten die aanzet om je gewicht
aan de goede kant van de weegschaal mee te laten tellen.
Je ontwikkelt inzicht in het grote geheel (zodat je je eigen doel en werken vanuit dit
geheel richting kan geven); je leert door de waan van de dag te kijken en te begrijpen
welke diepere ontwikkelingen in onze tijd spelen.
Je wordt gestimuleerd de driegeleding niet alleen te onderzoeken maar ook in je op
te nemen, met je eigen doel te verbinden en in je streven te integreren.

“De Werkplaats voor de Toekomst, realiseer ik mij achteraf, heeft mijn denken
helderder, praktischer en realistischer gemaakt. De cursus bood mij, naast studie
van het gedachtengoed van Rudolf Steiner, diverse ondersteunende praktische
handvatten aan; gaf mij wezenlijk-spiritueel weer moed. Niet in het minst
betekende deze cursus een ware herscholing met nieuw perspectief voor mijn
denken.”

