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Bijeenkomsten/activiteiten United by Passion
Oktober/november 2015
* Filmvertoning over Compassie in Actie
Compassie in Actie, laat je meevoeren.
In het EYE Amsterdam was zondag 4 oktober j.l. in een bomvolle zaal de premiere te zien van
TZU CHI, DOING GOOD IN THE WORLD, regisseur Babeth vanLoo. Het is het verhaal van de beweging
TZU CHI in Taiwan, waarin meer dan 1 miljoen mensen deelnemen. We zien naast o.a. eigen ziekenhuizen,
scholen, tv-station ook projecten in het buitenland. Het is een adembenemend verhaal, dat laat zien wat een
uniek georganiseerde "compassie in actie" vermag.
Een aantal initiatiefnemers, waaronder Nel Willekens, gaat de film opnieuw vertonen. Nu om er in een kleinere
setting samen met de regisseur over door te praten en in actie om te zetten. Er is plaats voor max. 80 mensen.
Tijd:
21 november, 13.30 – 16.30 uur
Plaats:
La Tertulia, Hantert 6, 5435 XB, St. Agatha (Noord-Brabant)
Kosten:
€ 12,50 incl. koffie/thee
Aanmelden:
info@la-tertulia.nu o.v.v. ‘Compassie in Actie’. Meer info op www.la-tertulia.nu/activiteiten

* Wil je meedoen aan de Echte Bonus-campagne?
Bied jij ook een Echte Bonus aan? Een positief gebaar vanuit de samenleving rond topbeloningen!
Via www.EchteBonus.nl nodigt Wonder heel Nederland uit om iets fijns aan te bieden voor hoge bazen. Brei een
toversjaal, bewaar de beste pompoen uit je moestuin, kom de hoge baas letterlijk op handen dragen, verzorg een
uniek uitje, geef een massage... iedereen heeft wel wat moois te bieden.
Elke hoge baas die een deel van zijn of haar topbeloning afstaat voor een betere wereld, mag kiezen uit al dit
moois. Zonder limiet. Met deze actie wil Wonder bestuurders van bedrijven en instellingen uitnodigen om te
laten zien dat er ook voor hen meer is dan geld alleen. Wie neemt het voortouw door met zijn of haar bedrijf en
beloning naar meer te kijken dan financiële winst?
Contactpersonen zijn Elena Simons en Sabine Linz. Zij hebben
met bureau Wonder al veel voorbeelden laten zien hoe je met
grootschalige, positieve campagnes bij kunt dragen aan
betekenisvolle ontwikkelingen.' Elena en Sabine zijn te bereiken via
de website.
Draag bij aan een groeiend prachtmenu via www.echtebonus.nl

* Verdieping voor vernieuwers
Vernieuwer zijn kan op vele manieren. In je werk, in je vereniging, in je wijk of gericht op duurzaamheid of een
betere wereld. Bezig zijn met vernieuwing betekent per definitie dat je voor persoonlijke uitdagingen komt te
staan. Je wordt op de proef gesteld! Vernieuwers kunnen veel van elkaar leren door juist op dat persoonlijke vlak
hun ervaringen en dilemma’s te delen.
In Arnhem is - in verbinding met United by Passion - een mooie, diverse groep ontstaan die rondom dit thema
elkaar vier keer per jaar ontmoeten. Wil je in jouw omgeving ook zo’n groep laten ontstaan, dan kun je contact
opnemen met Freek Rooze die vanuit United by Passion graag helpt met het opstarten: info@freekrooze.nl.

* United Economy
Meer horen over de invloed van ons geldsysteem op de transitie van de samenleving? Dat kan tijdens de open
toegankelijke lezing door Heidi Leenaarts op 5 november bij Thuis Wageningen. Aanmelden:
https://www.facebook.com/events/636759783130715). Of op 3 november op het congres van de provincie
Gelderland. Aanmelden: http://www.ruimtevoorgelderland.nl.

* De fluwelen revolutie
Peter van der Vliet schrijft vanuit zijn passie aan een essay: ‘De fluwelen revolutie’, een aanzet tot een nieuwe
maatschappelijke visie gebaseerd op ontwikkeling van het menselijk bewustzijn. Via het verhaal van Peter,
samen met de muziek van Eddy Koopman (o.a. percussionist in het Metropole Orkest) word je meegenomen in
de ervaring van een passiegedreven samenleving. Zie verder blad 2.
Tijd:
23 november. 13.30 – 17.00. Inloop vanaf 13.00 uur
Plaats:
Fort Werk IV – Vernissage. Doctor Abraham Kuyperlaan 1-a Bussum
Kosten:
Vrijwillige bijdrage; consumpties voor eigen rekening; maaltijd (optioneel): € 17,50
Aanmelden:
Peter van der Vliet. info@vandervliet.nu tel. 0653937767
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Bijeenkomst United by Passion:
De fluwelen revolutie: onze perceptie van de werkelijkheid op de helling?!
Samen bouwen via toenemend bewustzijn aan een maatschappelijke visie.
Peter van der Vliet schrijft vanuit zijn passie aan een essay: “De fluwelen revolutie”, een aanzet tot een nieuwe
maatschappelijke visie. Via het verhaal van Peter, samen met de muziek van Eddy Koopman (o.a. percussionist
in het Metropole Orkest) word je meegenomen in de ervaring van een passiegedreven samenleving:
•
•
•
•

Wat is de rol van ons bewustzijn om als samenleving een nieuwe koers te vinden?
Hoe zien de (nieuwe?) wortels van onze samenleving eruit?
Wat voor toekomst kunnen we samen creëren als we ons realiseren dat alles kan?
Hoe kun je dat door vertalen naar jouw eigen leven, hier en nu?

Peter deelt graag zijn ervaringen met het initiatief in Naarden-Bussum en verkent met je wat er (nog meer?) kan
en wil gebeuren. Op die manier worden zienswijzen verzameld voor het essay “De fluwelen revolutie” en een
bijdrage geleverd aan het doel waar United by Passion voor bestaat. Deze middag zal je meer duidelijk maken
wat jij kan bijdragen aan een passie gedreven samenleving.
Heidi Leenaarts is (als ‘insider’ van United by Passion) bij de bijeenkomst. Zij vertelt aan het begin van de
bijeenkomst waar United by Passion nu staat.
De bijeenkomst vindt plaats op een broedplaats in Bussum: Fort Werk IV – De Vernissage.
Tijd:

23 november. 13.30 – 17.00. Inloop vanaf 13.00 uur. Er is gelegenheid tot napraten en
het nuttigen van een boerenkoolmaaltijd (traditie in het Gooise initiatief)
Plaats:
Fort Werk IV – Vernissage. Doctor Abraham Kuyperlaan 1-a Bussum.
Kosten:
Vrijwillige bijdrage achteraf naar persoonlijke waarde van de bijeenkomst.
Consumpties voor eigen rekening. Maaltijd (optioneel) Prijs: € 17,50. Wil je je vooraf
aanmelden als je komt? En graag ook even aangeven of je blijft mee eten.
Aanmelden: Peter van der Vliet. info@vandervliet.nu tel. 0653937767

Het programma:
13.00 inloop
13.30 Gezamenlijke ervaring (gefaciliteerd door Peter en Eddy)
14.15 Pauze
14.30 Dialoog over nieuwe maatschappelijke visie
16.00 Plenair oogsten
17.00 Afronding, na praten, boerenkoolmaaltijd.
Achtergrond:
Peter van der Vliet:
De observatie van Peter is dat de tijd rijp is, voor een gedeeld idee wat er aan de hand is in Nederland en in de
wereld, dat verder richting kan geven aan ieders handelen en zingeving. Hij is als ‘overbrugger van werelden’
vooral actief bij overheden (vuilnismannen, straatvegers, handhavers, politiemensen en militairen), in het sociale
domein, de zorg en de politiek. In het bijzonder op plaatsen waar de crisis in systemen zichtbaar wordt en een
nieuwe samenleving aan het ontwikkelen is. Volledige aandacht creëert helderheid. Peter is op dit moment één

van de initiatiefnemers in Naarden-Bussum van een coöperatie om maatschappelijke ontwikkeling te versnellen.
Zijn werkhypothese is dat stad of dorp een plek is waar collectieve bewustwording zichtbaar wordt. Hij
onderzoekt graag met je de rol van toenemend bewustzijn en op welke wijze(hoe) en op welke plekken(waar) de
nieuwe maatschappij zichtbaar wordt.
In 2012 verscheen zijn eerste boek: “Verlangen naar de Zee”. Een boek met 11 inspirerende verhalen waarin de
maatschappelijke ontwikkelingen van deze periode zichtbaar worden.
Hij is actief voor United by Passion, omdat UBP op een praktische manier het IK (Passion) verbindt met het
Wij(United). Hij voegt daar vanuit zijn passie graag het HET aan toe (Wat gebeurt er?)
www.vandervliet.nu /www.facebook/verlangennaardezee.com
Eddy Koopman:
Eddy is slagwerker, paukenist en percussionist in het Metropole Orkest. Met het Metropole Orkest treedt hij over
de hele wereld op. Daarnaast is hij freelance muzikant bij Nederlandse en buitenlandse bands, componist en
producent van muziek. Naast zijn muzikale bezigheden werkt Eddy samen met beeldend kunstenaar Leontine
Smit. Zijn passie is samen met collega muzikanten en publiek flow te ervaren. (Duende bij de tango: het
magische moment waarop muziek, muzikanten, dansers/danseressen en publiek, samenvallen) Eddy
experimenteert met zand en muziek, net als Emoto doet met bevroren water, om kristallen zichtbaar te maken.
Het verschil in trilling voelbaar te maken. Zo wordt de introductie van Eddy en Peter een ervaring…
www.eddykoopman.com

