Werk aan de Wereld!
Klimaatverandering, kredietcrisis en werkloosheid. Je zou er somber van worden.
Maar wat kun je eraan doen? Natuurlijk zijn er tal van materialen en campagnes om
aan de slag te gaan met deze thema's. Maar waar moet je beginnen en hoe houd je
de hoop levend?
Leven deze vragen ook in jouw gemeente? Werk aan de wereld! is een tweejarig
programma dat gemeentes vooruithelpt een krachtige ‘wereldgemeente’ te worden.
Door faire en groene initiatieven te verbinden, verbeelden en te verdiepen laten we
gezamenlijk zien dat FairGroen-leven mogelijk én aantrekkelijk is. Zo draagt een
wereldgemeente bij aan een faire en groene samenleving. Groepen krijgen
persoonlijke begeleiding om:
•
•
•
•
•

initatieven op lokaal niveau met elkaar te verbinden
nieuwe initiatieven te ontplooien die het verschil maken
ideeën voor een fair en groen leven te verbeelden en te verwerkelijken
inspiratie, visies en activiteiten te verdiepen en te versterken
een keuze te maken uit de veelheid van materialen

www.stichtingoikos.nl/werkaandewereld
Meer informatie bij christiaan hogenhuis en louke van wensveen
stichting oikos, tel. 030-2361500 e-mail: werkaandewereld@stichtingoikos.nl

Werk aan de Wereld!
We staan op de grens van de omslag naar
duurzaamheid en rechtvaardigheid. Het zal er de
komende tijd opaan komen of we die grens ook
daadwerkelijk zullen passeren. Om dit te
verwezenlijken is het noodzakelijk dat we met
elkaar een groter draagvlak weten te mobiliseren. De vraag is hoe we dit aanpakken in de kerk.
Allerlei organisaties ontwikkelen materialen om
in actie te komen. Kerken en christelijke
organisaties leveren hun eigen bijdragen, soms
als ‘leiders’ en soms als ‘volgers’. Maar het gevaar
dreigt dat we 'door de bomen het bos niet meer
zien'. Daarnaast laten al die gedetailleerde
handelingssuggesties ons nog te weinig zien
hoe aantrekkelijk een alledaags FairGroen leven
kan zijn.
Het programma ‘Werk aan de Wereld!’ wil juist
wél het aantrekkelijke van FairGroen leven in
beeld brengen, wil orde te scheppen in de
verwarrende veelheid van materialen en
initiatieven en visies verbinden. Zo helpt ‘Werk
aan de wereld!’ gemeentes om een initiërende
en inspirerende rol te spelen in een duurzame
en rechtvaardige samenleving.

Praktisch
Aandacht en aanpak op maat: een team van Oikos
medewerkers biedt – in samenwerking met de
gemeente-adviseurs- persoonlijke begeleiding
aan tien wereldgemeentes in opkomst.
Op je eigen manier zinvol aan de slag: workshops
en ordening van materialen geven inzicht in de
mogelijkheden en waarde van plaatselijke initiatieven. Wat past bij jou, je groep en je kerk? Hoe
kom je op gang, hoe ga je om met blokkades en
weerstanden en hoe bouw je iets op?
Netwerken: binnen het project kom je in contact
met kerkelijke en niet-kerkelijke groepen en
organisaties die goed passen bij je eigen initiatief
en aanpak.
Interactief: via een plaatselijke werkgroep en een
eigen ‘virtuele werkplaats’ op internet (wiki)
wissel je ideeën, beelden en inzichten uit en werk
je aan een gezamenlijke verbeelding van fair en
groen leven.. Ook kan je anderen op deze manier
eenvoudig bij je activiteiten betrekken.
Werk aan de Wereld is een programma van Oikos
in samenwerking met ICCO en Kerk in Actie en
krijgt mede ondersteuning van Kerk en Wereld.
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