
 

 

               Eleu open zomerworkshop 2019 

 

‘op weg naar een  

      ecologisch gezonde  

         en duurzame  

      wereld’  
 

           van 1 t/m 4 augustus in Hurwenen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Eleutheropedie Vlaanderen en Nederland 



 

Ik wil graag bijdragen aan een betere wereld voor alle mensen 

...ik herken vraagstukken als armoede, uitbuiting, oorlog, 
vervuiling, immigratie, klimaatveranderingen, dierenleed en 
voel me regelmatig bezorgd 

...ik word vaak overvallen door een soort hopeloosheid en kom dan tot 
weinig actie want: “het is maar een druppel op een gloeiende plaat” 

 ...ik vind goed zorgen voor mezelf al zoveel tijd en energie 
vragen 

...ik twijfel of ik als individu wel wat kan veranderen aan 
problemen in de samenleving 

...ik heb zin om iets te ondernemen en ben op zoek naar 
medestanders en inspiratie 

Wanneer je iets van bovenstaande gedachten herkent, dan is 
deze workshop voor jou een mogelijkheid! 

 Een kans om te vertellen, luisteren, oefenen en met diverse 
creatieve middelen te delen wat je aan het thema beleeft. 

Wat geboden wordt: 
In een veilige, welwillende setting vertellen over wat jij in je leven 
tegenkomt als het gaat om zorgzaamheid naar jezelf en wat er om 
je heen gebeurt. Luisteren naar kennis, vaardigheden en 
ervaringen van anderen. Jouw specifieke thema‘s breder verkennen 
en een stap voorbereiden naar wat er beter kan voor jou en 
anderen.  

Ook is er vrije tijd voor bijvoorbeeld dans, sport, zang, spel en 
andere vormen van in- en ontspanning. 

 

Presentaties  

Gastspreker op de zomerworkshop is Jean-Marc Fert. Jean-Marc heeft actief 
bijgedragen aan de ontwikkelingen in het Franstalige Eleu, met name over 
de samenleving, macht, vrees, complexiteit. Hij volgde Daniel Le Bon op en 
heeft nadien samen met anderen Co-Libri opgericht. Eén van de meest 
belangrijke onderwerpen voor hem in deze periode van het leven is 
‘questions écologiques’ ofwel ecologische problemen in de samenleving. 
Wat zie ik als individueel burger als problemen in de wereld om me heen 
en hoe kan ik actief werken aan positieve ontwikkelingen? 

 



Emmy van Os en Anne-Marie Zaat, twee eleuleidsters, dragen met een 
eigen verhaal bij aan de workshop. Anne-Marie vertelt over haar verblijf 
in Afrika en wat zij beleeft aan het bijdragen aan een betere 
levenssituatie voor de mensen daar. Emmy spreekt over Amor Mundi, hoe 
je uit liefde voor de wereld je verontwaardiging en woede kunt 
transformeren tot een krachtige aanzet voor verandering. 

Er wordt gezorgd voor vertaling van en naar het Frans. 
 
Praktisch 

 

Plaats: de Hurnse Gaper, Jannestraat 1, 5327 KR in Hurwenen 

Datum: donderdag 1 augustus 16.00 tot zondag 4 augustus 16.00 uur 

In dit prachtige centrum aan de rivier de Waal bij Zaltbommel, kun je 
binnen, en ook buiten overnachten. Wacht liever niet lang met je op te 
geven in verband met onze planning.  
 
Na aanmelding ontvang je bijtijds verdere informatie en een route-
beschrijving. Voor vragen en inschrijving kun je contact opnemen met 
Conny Musch, cbmusch@gmail.com - mobiel + 3163 3766765 

 

Je bijdrage (all-in): 

€225,- €250,- en €275,- (afhankelijk van je inkomen) 

Het is mogelijk om subsidie te vragen aan een regiocoördinator 
wanneer de bijdrage het moeilijk maakt om deel te nemen.  

Voor Vlaanderen kun je terecht bij Lut Wijmeersch +32 3 77 98 381 

Voor Nederland bij Maria Schopenhauer +31 513 415 969 
 

Voor jou! 

De workshop is open voor iedereen. Jong en oud. Mannen en vrouwen 

met verschillende achtergrond en cultuur. Ook als je nog niet eerder 

kennis hebt gemaakt met het gedachtegoed en de werkwijzen van Eleu. 

Neem gerust contact op met Conny voor vragen of twijfels.  

Doe mee! Van harte welkom 

 

 

Organisator en coördinerend leidster Conny Musch 

 

 

http://www.dehurnsegaper.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eleutheropedie... wat kan dat voor mij betekenen? 

Eleu biedt een vorming om meer aanwezig, vrij en met 
veerkracht te leven. Er wordt gebruik gemaakt van de filosofie  
en wetenschap over de mens en onze wereld en van de 
waarnemingen en levenservaring van ieder persoonlijk.  
Een welwillende houding en drie doordachte werkvormen helpen 
om je in de door jou gewenste richting te ontplooien. Daarbij kun 
je denken aan bijdragen aan maatschappelijke veranderingen, 
aan de omgang met verlies en aan het ontwikkelen van je 
mogelijkheden op het gebied van beslissen, communiceren, 
plezier en vriendschap. 

Tijdens de workshop geven we uitleg over de werkvormen.  
Je kunt ook vooraf informatie lezen op de site www.eleu.info 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.eleu.info%2F&data=02%7C01%7C%7C9c4a3c00256f479da56f08d6d4afff5a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636930249698019677&sdata=EvCXQMa85FoJ9hzNGubnLxt%2FmHXjElwNhsdggYMZsNw%3D&reserved=0

