EARTH TRUSTEESHIP
“All global citizens are equal trustees of
the Earth for the wellbeing of future
generations”
Grond-beginselen voor een nieuwe economie
Zaterdag 26 oktober, 10.00 – 16.30. Vreedehuis, Den Haag
Toekomstdag sociaal ondernemen * panel discussie met ondernemers in
voeding en landschapsherstel * Earth Trusteeship * jongeren & leiderschap *
visionaire ouderen * World Café * muziek – stemimprovisate – beweging *
In een wereld van klimaatcrisis en breakdown van eco-sytemen, groeiende economische ongelijkheid en verarming van
cultuur is een nieuwe economie aan het ontstaan. Eigendomsrechten kunnen de kwaliteit van Earth Trusteeship krijgen.
Dat wil zeggen: iedere wereldburger heeft gelijke rechten en plichten om de Aarde te beheren voor het welzijn van
toekomstige generaties. Dan komt wereldwijd grond weer binnen het bereik van jonge boeren die door regeneratieve
landbouw de Aarde genezen en gezond voedsel produceren. Aan Earth Trusteeship als vernieuwend element van
internationaal recht wordt al gewerkt. De “Hague Principles” werden gelanceerd in het Vredespaleis. Concreet kan Earth
Trusteeship vooral worden waargemaakt door sociaal ondernemerschap in de gebieden landschapsherstel, duurzame
voedingssystemen, regenerarieve stadsontwikkeling, leiderschap, sociale kunst en zorg. Samenwerking is nodig om
culturele verschillen, stakeholder-posities, economische belangen en sociale stellingnames te overbruggen.

Alide Roerink – Earth Charter “… community of life” * Volkert Engelsman – EOSTA / Nature & More * Henry
Mentink – Veerhuis “Hoe halen we de Aarde van de beurs?” * Kees van Biert – Stichting Grondbeheer
“Ahriman voor de ploeg?” * Danny Vader & Hélène van Engelen – Being the Change in leadership * Marieke
Vingerhoets – Jeugdsectie Antroposofische Vereniging (AViN) / Leiden University College * Imre Ploeg – de
Turn Club / dirigent, componist en vernieuwer * Jansje Flügge – ArtEZ bewegingskunst * Rembrandt Zegers –
Earth Trusteeship Initiative * Bert de Graaff – Vrienden van SEKEM * Hans van Willenswaard – Right
Livelihood College / Earth Trusteeship Platform Asia-Pacific * meer World Café gesprekspartners …
Dagkaart inclusief lunch: € 10 voor jongeren / kortingstarief; of € 20 (kostprijs) - € 30; zelf te bepalen

Registratie: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-toekomstdag-sociaal-ondernemen73421811615?aff=ebdssbdestsearch

