Eigentijds
De meeste mensen deugen
Wat?
Waarom hebben we de neiging te denken dat veel (de meeste?) mensen niet deugen?
Waarom zijn we zo vatbaar voor een sombere visie op de mens? Welke rol spelen de media hierin?
Waarom denken we op deze manier?
De bestseller ‘De meeste mensen deugen’ van de Nederlandse historicus Rutger Bregman is onze
gids.
Deze verrassende tocht stelt onze vaste uitgangspunten in vraag, werpt een nieuw licht op de
menselijke natuur en geeft verfrissende vragen mee voor de toekomst!
Met veel lef, maar ook met kennis van zaken en een open vizier, gaat Rutger Bregman dit sombere
mensbeeld te lijf.
Via de verhalen in zijn boek leert hij ons met een totaal andere blik naar de mensheid kijken. We gaan
op zoek naar wie de mens echt is.
De geschiedenis van de mens in al zijn goedheid, bekeken door een andere bril!
Het boek vooraf gelezen hebben biedt een meerwaarde, maar is geen vereiste!.

Wanneer en waar?
Dinsdag 23 november 2021
van 19.30u tot ca 22.00u
Witte Zaal, Kluisstraat 1 3550 Heusden-Zolder (Bolderberg)

Voor wie?
Voor iedereen die interesse heeft voor dit onderwerp en er graag met anderen over wil van
gedachten wisselen!
Ook KWB Bolderberg en Samana Bolderberg nodigen hun leden uit voor deze boeiende
gespreksavond. Mannen zijn dus zeker ook welkom!

Door wie?

Nicole Daniëls is bestuurslid van Ferm Alken en vormingswerkster.
Zij begeleidt gespreksavonden rond diverse thema’s.
In samenwerking met vzw Zorg-Saam.

Praktisch

Deelnemen aan deze boeiende avond kost 3 euro.
Inschrijven voor 15 november via overschrijving op BE52 7845 2051 9709 van Ferm Bolderberg
met vermelding van je naam en De meeste mensen deugen.

Ferm Bolderberg is een vrouwenvereniging voor alle leeftijden.
We organiseren allerhande toffe activiteiten, zoals deze boeiende gespreksavond.
Ons volledig programma vind je op www.samenferm/ferm-bolderberg.be.
Iedereen is welkom!
Interesse? Mail naar fermbolderberg@gmail.com of bel 0472 237092 (Rita De Boeck).

