
 

UITNODIGING 
voor de Eleu-winterworkshop                 
van 27 t/m 29 december 2017                                               
Natuurvriendenhuis Allartsoog, Bakkeveen NL  

wij< > zij - - - WIJ
In Eleu pleiten we ervoor om ons te verbinden met de 
mensen en de wereld om ons heen.  
Hoe maken we dat waar als de verschillen groot zijn?  
Welke stappen kunnen en willen jij, ik, wij zetten om 
tot een groter WIJ te komen? 

Eleutheropedie Vlaanderen en Nederland

WAT BEDOELEN WE ALS WE WIJ ZEGGEN?  
WIE HOORT ERBIJ EN WIE NIET? 
WAAR WIL IK BIJ HOREN? 
 
De wereld komt steeds dichterbij en de problemen van de ene groep en de 
voorrechten van de andere groep worden zichtbaarder.  
Hoe gaan we om met verschillen zoals arm en rijk, wit en zwart, jong en 
oud, hoog- en laag opgeleid, oorspronkelijke bewoner en nieuwkomer, en 
met conflicten dichtbij en ver weg ?

-Voel jij je ook wel eens hopeloos of het wel goed komt met de wereld? 
-Hoe ga jij om met mensen die veel van je verschillen ? 
-Waar en wanneer voel jij je wel of niet thuis ?  
-Verlang jij ook naar een samenleving waarin iedereen van evenveel waarde is ? 
-Weet je soms ook niet wat te doen als je getuige bent van  onrecht ?  
-Wat stemt je hoopvol ?  
-Wat kun je doen en wat doe jij al ?

De workshop is niet bedoeld om de wereldproblemen op te lossen, noch 
om al onze vragen te beantwoorden. Wel om ons te verdiepen in wat we 
bedoelen als we het over wij en zij hebben.  
Welke barrières we in onszelf tegenkomen om meer zij aan zij te staan en 
van 'ons' wij een groter WIJ te maken.  
Denk, luister, voel en doe mee. Kom vertellen over jouw ervaringen, 
drijfveren, hoop en plannen. 
 
Voor informatie Ria Wijngaard, tel. 06-3617 2527  
e-mail: info@natuurlijk-tuinieren.nl
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Deze winterworkshop staat open voor iedereen, ook als je         
nog  niet gewend bent aan de manier van werken in Eleu.  
Laat onbekendheid geen drempel zijn om deel te nemen.  
Aarzel niet om vooraf te vragen wat je wilt weten. 

Voorbereidingsteam en leiding  
Ria Wijngaard, Emmy van Os, Niesa van den Berg 
Organisatie, Peter Bartels en Conny Musch 

Praktische informatie 
Plaats: Natuurvriendenhuis Allartsoog,  
Jarig van der Wielenwei 42, Bakkeveen, NL 
 
Tijd: woensdag 27 dec.14.00 uur tot vrijdag 29 dec.16.00 uur 
Welkom vanaf 13.00 uur, start programma 14.00 uur 
 
Kosten: €190.-, €220.-, €240.- naar draagkracht  
(€190,- geldt voor een minimuminkomen of lager)  
 
Maaltijden en logies zijn inbegrepen.  
Mocht de prijs een reden zijn om niet mee te doen, neem dan 
contact op met de organisator.  
Bij annulering betaal je 75%, tenzij je vervanging hebt geregeld. 

Tijdens de workshop is alcohol, drugsgebruik en roken niet 
toegestaan. 
Ontspanning door bewegen, zingen, dansen. Muziekinstrumenten 
en cd's heel welkom. 

Aanmelden bij Peter Bartels +31 06-15316752  
e-mail: peterbartels@dds.nl     
Na aanmelding volgt verdere berichtgeving. 

www.eleu.info
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