Van: Leven met de Aarde [mailto:levenmetdeaarde@live.nl]
Verzonden: donderdag 11 oktober 2018 8:46
Aan: duurzamegemeente@outlook.com
CC: levenmetdeaarde@live.l; levenmetwater@outlook.com; inatijdelijk@gmail.com; Visscher, K.S.J.;
Bart Visscher
Onderwerp: Brief 12 Tafel van 12 en Buen vivir. Filosofie in de gemeente

Etten 11-10 2018
Betreft het toepassen van een andere orde,
Aan de gemeenteraad en andere geïnteresseerden in de gemeente, College van B&W,

Geachte bestuurders en inwoners, geachte ondersteunende en uitvoerende ambtenaren,
Hierbij ontvangt u de laatste brief in een rij van 12.
Het werken aan een houdbare rechtvaardige toekomst, daar zijn we allemaal mee bezig.
Toch wil het nog niet echt vlotten om ieder met minder stress en meer vreugde te kunnen
benaderen.
Wij scheiden ons leven in de drukte van ons werk en voor zover mogelijk het ontspannen
thuis. Die balans is vaak zoek en we vervreemden ons soms. Het werk kan een soort
slavenbestaan zijn geworden, omdat we onszelf er niet zo meer in vinden. We doen het
vaak omdat we geld nodig hebben en daardoor onder druk staan. Gelukkig zijn er velen die
met plezier volledig achter hun werk staan, maar altijd is meer samenhang is geboden, op
grond van echte waarden.
St Leven met de aarde wil u blijvend stimuleren om alle (vrij) verkregen kennis en ervaring
toe te kunnen passen.
Die vrije kennis moet dan wel vrij beschikbaar zijn. Ook u mag de wijze waarop u die toepast
geheel zelf in vrijheid toepassen in dienstbaarheid.
Gisteren, 10-10- 2018 was het "de Dag van de Duurzaamheid" . Bij de rechter heeft de Staat
ongelijk gekregen in het proces met Urgenda. De verandering, niet alleen wat betreft het
onnavolgbaar klimaat, maar op alle aspecten van ons Leven met de Aarde, gaat te traag.
Culturele veranderingen gaan altijd traag... daarom is extra aandacht nodig: hoe willen wij
leven en welke stappen zetten wij?
Leven met de Aarde nodigt u uit om in de gemeente een leerproces te starten rond de
filosofie van Buen vivir. Een boek van Alberto Acosta, de bekende politicus uit Ecuador. Het
boek is in het Nederlands vertaald.

Tijdens de waterdag op 24 oktober wordt aandacht besteed aan de principes die worden
beschreven in dat boek, waarin een Latijns-Amerikaanse visie wordt gepresenteerd over
goed leven.
Het idee is een beweging te versterken waarin de diversiteit aan samenlevingsvormen en de
diversiteit aan mensen en natuur gelijkwaardig een plek krijgen. Er wordt nagedacht over
"ontwikkelen". Dit past bij het werk van Wackernagel over redefining progress, en het werk
van Jan Juffermans over de ecologische voetafdruk.
U ontvangt hierbij nogmaals een programma en uitnodiging voor 24 oktober 2018, de
waterdag Weten van Water, Leven met Water. Iedere gemeente heeft ermee te maken.
Dijkveiligheid is meer dan belangrijk voor meer dan de helft van ons land. Waterkwaliteit is
voor ons hele land belangrijk. De zoektocht naar de circulaire economie, en het waarmaken
van de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelen, we zijn er - als het goed is - allemaal mee
bezig, op eigen wijze in vrijheid. Scholing daarover op een goede manier ... het kan veel
natuurlijker en daardoor intenser en met meer betrokkenheid. Dat leidt tot meer
bewustzijn.
Willen we blijven leven in het antropocentrische, of gaan we elkaar helpen op weg naar
biocentrisme?
Wie van u heeft gehoor gegeven aan de oproep van Kate Raworth om de methoden voor
economie onderwijs te vervangen door anderen? Dat zou toch speerpunt moeten zijn?
Laat u mij weten wie uit uw gemeente contactpersoon kan zijn over Buen vivir? Uiteraard
zijn andere filosofieën aanvullend belangrijk, alles is mogelijk, mits het is gebaseerd op de
grondwet, en gericht op het bewaren van de hele Schepping.
Ambtenaren reageren veelal heel samenwerkend op de brieven in het kader van de tafel
van 12. De tijd is ook hier vaak een beperkende factor. Het zou fijn zijn als ook vanuit de
politiek, die richting geeft, een inhoudelijke reactie kan komen. Bespreekt u
bovengenoemde onderwerpen in uw partijen?
Aanmelden voor de waterdag liefst voor 17 oktober.
Met hartelijke groet,
Lies Visscher-Endeveld
St Leven met de Aarde
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