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Welkom,  
In het Veerhuis broeit van alles voor het nieuw seizoen en vooral ook met de
plannen om de grond onder het Veerhuis te schenken aan de mensheid. We
krijgen daarbij steun van Rolf Winters, de maker van de film Down to Earth en
John Liu de maker van de Tegenlicht film Groen goud. In een volgende
nieuwsbrief meer. 

Geld composteren. 
Is dat mogelijk geld composteren? Hoe werkt dat? Composteren betekent
omzetten. Geld wordt omgezet naar zorg voor de Aarde. Lex Bohlmeijer van
De Correspondent en Radio 4 kijkt vanuit 2035 terug naar welke bijzondere
omwenteling geld doormaakte vanaf 2020.
In deze blog lees je over het mooie jaar 2035
 

Economy Transformers krijgt nieuwe jas. 
De Economy Transformers (ET) is vanaf begin dit jaar met een nieuwe eigen
site verder gegaan. We denken dat het Veerhuis en ET naast elkaar - in
verbondenheid - sterker kunnen werken in plaats van alles op één site. Net
zoals je een groente- en bloementuin ieder op een eigen plek beter tot hun
recht komen. Bezoek hun site voor meer info of meld je aan.

Agenda Maart / April

Zondag 1 maart. - Een kopje koffie met Henry Kom langs voor een kopje koffie
of thee met Henry; eenmaal in de maand op een zondag van 11.00 – 13.00 uur.
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Het kan zijn de je de enige bent, of met meerderen en dan kunnen we ook met
elkaar mooie uitwisselingen hebben.

Maandag 9 maart is de Sleipnir Eigendomsconferentie over grond en kapitaal
als gemeengoed.  Het Veerhuis is ook aanwezig

Vrijdag 13 maart - Harry Starren ontbijt met het thema: Van wie is de
Aarde? Harry is decaan (dean) van de Nederlandse School en voorheen CEO
van de Baak. Hij leidt deze bijeenkomst op zijn geheel eigen en charmante
wijze.

Vrijdag 13 maart -  Hoe creëer je synchroniciteit   We denken dat meer werken
nuttig is om meer geld te hebben en dus meer tijd. Maar kan het ook anders?
Hoe kan synchroniciteit helpen?  Gnomo Orzo (uit Damanhur Italië) vertelt er
over als vervolg op een eerdere workshop in het Veerhuis, die toen beoordeeld
werd door een deelnemer als " the best workshop ever" (Engelstallig).

Donderdag 19 maart - Netwerkbijeenkomst voor DeelGenootschap
beoefenaars Heb jij een cursus DeelGenootschap gevolgd of ben je vanuit het
handboek zelf al gewoon gestart? Dan is deze netwerk bijeenkomst voor jou
bedoeld.

Vrijdag 20 maart - Voor het eerst in Nederland: Tokkoh. Info avond over een
week onderzoek doen naar je denken en handelen en hoe het je blik op de
wereld, je medemens en jezelf verruimt. En . . . waarom doen deze docenten
dat belangeloos

Zondag 29 maart - Drijfveren om van vogels te houden. Naar aanleiding van
deze drijfveren zullen wij ons deze middag verdiepen in het leven van vogels,
welke invloed zij hebben ons menselijk handelen in de vorm van
wetenschappelijk en kunstzinnig onderzoek.

Zondag 5 april - Inspiratiedag Centre Lothlorien Kom langs om kennis te maken
met de mensen van Chateau Centre Lothlorien, om introductie workshops te
volgen en te genieten.

Dinsdag 7 april - open startbijeenkomst DeelGenootschap. Alweer de vijfde
keer dat we aan de slag gaan met dit thema: Hoe en waarom maak je van jouw
initiatief/onderneming een DeelGenootschap?

Donderdag 9 april - Hoe spreeuwen helpen met de Aarde vrijkopen? De hele
Aarde op de Werelderfgoedlijst; dat is me nog al een organisatie. En ja, het
kan. 

Dinsdag 14 april - open startbijeenkomst de Commons. Hoe werkt dat als we
met elkaar voor de Aarde willen zorgen? Kom kennismaken met wat
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de komende workshop te bieden heeft.

Zondag 26 april - Liefde als basis van ‘Al-wat-is’ Hoe kunnen wij ons zicht op
de realiteit verbreden, zodat er weer ruimte en tijd komt om vanuit Liefde te
leven? Een duo presentatie van George en Henry.

Dinsdag 28 april - Ontwikkelingshulp – kan het ook anders met Greening
Africa?  Is het echt mogelijk om de levensomstandigheden van de
armste plattelandsgemeenschappen te verbeteren en de grond weer
vruchtbaar te maken? Wim Immerzeel denkt van wel. (Engelstalig)

Veerhuis open/dicht?
In de wintermaanden is het open blijven voor passanten lastig, hoe graag
we het ook willen. We zijn dus in die periode alleen open
voor groepen/organisaties die een ruimte reserveren. Ook als je als
klein groepje bijvoorbeeld het Maarten van Rossumpad loopt en even koffie
wilt drinken, neem dan van tevoren contact met ons op via *deze link*. Ook als
je specifiek over de activiteiten van het Veerhuis iets wilt weten hebben we de
koffie klaar staan.

Tenslotte: 

Het Veerhuis is ook te huur voor workshops, bijeenkomsten en veerkracht, De weidse blik over de

Waal verruimt de geesten. 
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