NIEUWSBRIEF

nr. 56

april 2018

donderdag 17 mei 2018 - Dorine van Norren: ‘Ubuntu en duurzaamheid’
locatie: DE TUIN, de Smidse 1b, Leusden
tijd: 20.00 - 22.30 uur

In gesprek met Dorine van Norren: Wij zijn onderdeel van een groter geheel, over
Ubuntu en duurzaamheid.
Mr. dr. Dorine van Norren
Verbondenheid, onvoorwaardelijke steun en broederschap zijn de centrale
principes van Ubuntu, een van de belangrijkste denktradities uit Afrika. In
tegenstelling tot het individualisme dat we in het Westen kennen, gaat Ubuntu uit
van relationaliteit: we zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit heeft gevolgen
voor hoe we omgaan met de gemeenschap waarin we leven en de natuur om ons
heen.
Komend Zincafé gaan we in gesprek met Dorine van Norren, die stelt dat ideeën
uit onder andere Ubuntu, maar ook Buen Vivir (Ecuador) en het boeddhistische
Gross National Happiness concept, ons kunnen leren dat de natuur niet zomaar
een bezit is, maar dat we met haar moeten samenleven.
Dorine van Norren is al meer dan 20 jaar diplomaat. Ze promoveerde in rechten en
ontwikkelingsstudies op de relatie tussen duurzame ontwikkelingsdoelen en een vergelijkend onderzoek
tussen Afrikaanse Ubuntu filosofie (Zuid-Afrika), het Indiaanse Buen Vivir welzijnsbegrip en het Gross
National Happiness concept (Bhutan). Ze werkte voor verschillende ministeries, adviesraden en
UNESCO.
Op donderdag 17 mei 2018 spreekt Dorine van Norren in Theater De Tuin over inspiratie en inzichten
die wij kunnen leren van andere denkwijzen, zoals Ubuntu.
Klik ter voorbereiding ook eens op onderstaande link
https://urban-tribes.net/ubuntu/
Op 21 april spreekt zij over Buen Vivir op Thinking Planet in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Binnenkort
komt hierover een boek uit van Alberto Acosta waarin zij het voorwoord schreef.
Haar eigen boek ‘Development as Service, a Happiness, Ubuntu and Buen Vivir Interdiciplinary View of
the Sustainable developmet Goals (638 pagina’s, formaat A4) ligt ter inzage tijdens het Zincafé. Er is een
beperkt aantal boeken te koop a € 30 (graag contant afrekenen). Zincafe verzorgt eventuele
nabestellingen.

Volgende bijeenkomsten:
in 2018: maandag 24 september en maandag 12 november
in 2019: maandag 14 januari, maandag 11 maart en maandag 13 mei
Het verslag van de bijeenkomst van 12 maart 2018 met Dick van Norren over 'Loten voor de
gemeenteraad’ staat op onze website http://www.zincafe.nl/category/terugblik/. .

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 € 5 - zeer op prijs! Bij de uitgang staat een schaal 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 te bereiken via:
Zincafe
Frits Raaijmaakers
06-22938124
nieuwsbrief.zincafe@gmail.com

