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Prof. dr. Govert Buijs en de "economie van de
vreugde" met: Waarom werken wij zo hard?
locatie: Theater DE TUIN, de Smidse 1B,
Leusden
tijd: 20.00 - 22.30 uur
inloop: vanaf 19.30 uur
Werken doen we niet alleen maar omdat we ‘brood op de plank’
willen, maar waar doen we het dan wel voor? In zijn nieuwste boek
‘Waarom werken we zo hard? Op weg naar een economie van
vreugde ‘, geeft Govert Buijs, hoogleraar politieke filosofie en
levensbeschouwing aan de Vrije Universiteit, antwoord op die
vraag.
Werken heeft volgens hem al lang niet meer te maken met
overleven. Werk is een belangrijk onderdeel van onze identiteit
geworden. Mensen willen waardering voor wat ze doen. Ze willen
meetellen en succesvol zijn en dat succesdenken is in de
afgelopen decennia steeds toegenomen. Al dat gewerk bij elkaar
opgeteld zou je als verzamelnaam ‘de economie’ kunnen noemen.
De afgelopen twee eeuwen is de mens als ‘homo economicus’ een
dominante plek gaan innemen in onze samenleving. Zijn werk
heeft ook een keerzijde. “Ons huidige model van werken is zowel
psychologisch als ook ecologisch onhoudbaar. Psychologisch
omdat het ons stress bezorgt, ecologisch omdat we dit
productieniveau niet nog eens tweehonderd jaar kunnen
volhouden”, legt Govert Buijs in een interview over zijn boek in
NRC uit. Inmiddels hebben we een economie die zo ongeveer het
hele gelaat van de aarde bedekt, met overal bouwwerken, wegen,
verontreinigde lucht en vervuilde zeeën. Daarom pleit hij voor een
economie die beter is voor mens en milieu en noemt die een
economie van vreugde.
Maandag 25 november 2019 hebt u de gelegenheid om met
Govert Buijs in gesprek te gaan over hoe die economie van
vreugde vorm krijgt.
Govert Buijs (1964) studeerde
politicologie, theologie en filosofie, en
promoveerde in 1998 cum laude op een
proefschrift over de Amerikaanse
politiek filosoof Eric Voegelin. Hij is
bijzonder hoogleraar Politieke Filosofie
en Levensbeschouwing aan de Vrije
Universiteit Amsterdam en geeft ook
filosofieonderwijs aan de VU School of
Business & Economics. Momenteel bezet hij de F.J.D.
Goldschmeding-leerstoel Economie in Relatie tot Civil Society.

Volgende bijeenkomsten Zincafé:

U kunt de volgende data noteren voor de bijeenkomsten in het
seizoen 2019-2020:
2020: 13 januari José Huurdeman,
9 maart koppeling met de boekenweek,

11 mei Tineke Ceelen met "Dilemma's bij hulp aan
vluchtelingen"
(lustrumbijeenkomst)

Houd voor de verdere invulling van het programma onze
website in de gaten.b
Het verslag en de tekst van de liedjes van elke bijeenkomst
vind je op onze website.b

Vacatures in de commissie Zincafé

De commissie Zincafé is op zoek naar 2 nieuwe leden omdat wij
enige doorstroming en verjonging verstandig vinden en 4 van de 6
leden al sinds de oprichting in 2010 actief zijn. We zoeken bij
voorkeur in de leeftijdscategorie vanaf 50ers.
Kerntaak van de commissie is het organiseren van vijf á zes
interessante avonden per jaar. In het voorjaar brainstormen we
om tot een globaal programma te komen. Het is waardevol als je
veel potentiële sprekers in je netwerk hebt. Niet opzien tegen het
leiden van een avond is meegenomen en bij toerbeurt een
verslagje maken hoort er ook bij. We vergaderen ca 6 keer per
jaar.
Lijkt het je leuk en interessant, graag een berichtje naar de
voorzitter, Dick van Norren (d.vannorren@gmail.com). Kijk ook
eens rond op www.zincafe.nl.

Vrijwillige bijdrage via de app GIVT

Vanaf september 2019 kunt u uw vrijwillige bijdrage ook op een
digitale wijze aan Zincafe overmaken. Let wel, dat is geen
verplichting; de collectemand blijft gewoon staan, maar er wordt
een nieuwe manier van bijdragen aangeboden.
Om hiervan gebruik te kunnen maken dient u vooraf - maar dat
kan ook in de zaal- een app te downloaden. De app werkt alleen
op smartphones! Als de app geinstalleerd is, loopt u langs de
bekende collectemand en bepaalt, zoals gebruikelijk, welk bedrag
u wilt bijdragen aan Zincafe.
Uw digitale gift blijft voor ons net zo anoniem als uw bijdrage in de
collectemand.
De eerste avond ontvingen we al 20% van uw bijdragen via deze
app!
Op de website vindt u een handige uitleg en instructie. U komt er
via deze link.
De app downloaden kan heel eenvoudig via de App store van
Apple of in Google Play (Android)
Voor als u er niet uit komt: We helpen u graag in de pauze van de
komende Zincafe avond.

Algemeen
Vrijwillige bijdrage
Zin in koffie of thee? Deze zijn gratis bij aanvang van de avond,
andere consumpties zijn voor eigen rekening. Onze avonden
kunnen alleen doorgang vinden met uw steun. We stellen uw
vrijwillige bijdrage - met als richtbedrag tenminste € 5 - zeer op
prijs! Bij de uitgang staat een mand voor uw donatie, waarvoor
hartelijk dank.

Social media
U kunt het Zincafé Leusden ook volgen via Facebook en Twitter en
hier met elkaar in discussie gaan. Zie hiervoor de homepage van
www.zincafe.nl
Ook vindt u op deze site alle verslagen, foto’s en liedjes van de
afgelopen keren.

Welkom bij ZINCAFÉ
Zincafé Leusden is een caféachtige avond waar mensen elkaar
ontmoeten en van gedachten kunnen wisselen, met een speciale
gast uit de wereld van politiek, wetenschap, religie, kunst en
cultuur. De gast wordt geïnterviewd en/of houdt een korte
voordracht en gaat met de zaal in discussie.
Zincafé Leusden is een plaats om te discussiëren over wat er toe
doet in deze wereld. Om elkaar de vraag te stellen 'waar ga je
voor? Om te praten over hoe de vraag naar zingeving bepaald
wordt, door leeftijd of door religieuze en culturele achtergrond.
Zincafé Leusden is een bijeenkomst waarbij het gesprek met
elkaar van belang is, waar de mening kan worden gescherpt, maar
waar vooral ook valt te ontdekken dat het goed is samen te zijn.

Uw tips!
Heeft u een tip over een nieuw onderwerp voor het ZINCAFÉ. Ook
dat horen we natuurlijk graag van u. Mail naar Zincafe

Deze nieuwsbrief

U ontvangt deze Nieuwsbrief omdat zich daarvoor heeft
aangemeld. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden
en worden uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te stellen en te
houden van nuttige informatie van Zincafe Leusden.

Wij zijn voor al uw vragen te bereiken via:
Zincafe
Frits Raaijmaakers
06-22938124
nieuwsbrief.zincafe@gmail.com
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nieuwsbrief.zincafe@gmail.com toe aan uw adresboek.

