AANKONDIGING

Oikos zomerworkshop & lezing
28 augustus 2015 in Nieuwpoort
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Oikos eind augustus, voorafgaand aan
het traditionele zomerweekend van Groen aan zee, een ‘inhoudelijke vrijdag’.
Met in de namiddag een interactieve workshop en ’s avonds een inspirerende
lezing. Beide activiteiten zijn gratis en staan open voor iedereen.

15u00 -17u30

Oikos-workshop: Samenhuizen
Nieuwe woonvormen, vormen van samenhuizen, ‘cohousing’, duiken
meer en meer op. Zowel in de stad als daarbuiten. Wat houdt cohousing
precies in? Hoe komt zo’n project tot stand? Wat zijn de voordelen en
valkuilen? Tijdens deze workshop vertellen enkele cohousing-pioniers
over hun ervaringen. Wie weet krijg je na deze workshop ook zin om
een eigen project op te starten.

19u00

Oikos-lezing: Tine Hens over Het Klein Verzet
Journaliste Tine Hens spreekt over haar boek
Het Klein Verzet, meteen de nieuwe publicatie van Oikos Denktank in 2015. In dit boek
brengt ze verslag uit van haar reis doorheen
Europa, waar ze op zoek ging naar de strafste
transitie-initiatieven. Want van Denemarken
tot Griekenland zijn er burgers die werk
maken van een andere economie, met menselijke alternatieven voor concurrentie en groei.
Tine Hens is freelancejournaliste. Ze trok in
2014 door Europa op zoek naar antwoorden
op de vele vragen die ze zich stelde: ‘Hoe
zou de wereld na het kapitalisme eruit zien? Wat betekent het om
plots groei als maatstaf der dingen los te laten? En hoe zou een andere
mogelijke maatstaf kunnen ogen? Wat als we met z’n allen beslissen dat
niet de economie ons bepaalt maar dat wij de economie zijn?’ Haar reis
leidde haar naar vergeten utopieën van Denemarken tot Griekenland
en van Groot-Brittannië tot Letland, langs mensen die het anders willen doen.
Het klein verzet is een uitgave van Uitgeverij EPO & Denktank Oikos

Praktisch
Vrijdag 28 augustus 2015 in Floréal Club Nieuwpoort (vlakbij halte kusttram). Beide
activiteiten zijn gratis, wel graag voor de workshop op voorhand aanmelden op info@
oikos.be
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