
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 
Verbond voor Duurzame Ontwikkeling 
 
Warmseweg 22 
7075 L Etten 
tel 0315-341052 
065464642 
levenmetdeaarde@live.nl 
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UITNODIGING  
Aan alle mensen die werken aan verandering voor een houdbare toekomst met water! 
 
 24  OKTOBER 2018:  Weten van Water, Leven met Water.   
 
Als elke druppel telt, dan telt die overal op aarde, onbegrensd. 
 
Graag nodig ik u mede namens het "Verbond voor Duurzame Ontwikkeling" uit voor een 
bijzondere Waterdag op woensdag 24 oktober 2018 in het provinciehuis te Arnhem.  
Markt 11, 6811 CG Arnhem  
Inloop vanaf 9.00 u, aanvang 9.30 u, einde 17.00 u 
 
We werken aan een toekomst waarin wij circulair gaan denken en handelen.  
Communicatie over het toepassen van kennis is daarbij belangrijk. 
Duurzaamheids doelen vastgesteld  door de Verenigde Naties, de SDG's, staan centraal. 
Hoe kan elk mens  in de eigen buurtgemeenschap hier zelf aan werken in samenspel met de 
overheid?  
Wat is nodig om blijvend over genoeg schoon water te beschikken?  
Wat is dijkveiligheid  en onderspoeling en hoe voorkomen we nog meer verzilting? 

 

Deskundigen vertellen over het werk bij hun Waterschap en bij Rijkswaterstaat. 
Deze dag houden wij elkaar ook  een spiegel voor. Wat kunnen we zelf doen? 
Welk waterbeleid wordt bepaald  door onze vertegenwoordigers?  
Op woensdag 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen.  
We formuleren aanbevelingen, voor en liefst met alle Waterschappen en Politieke Partijen.  
 
Met medewerking van: 
Rob Immink ( Waterschap Rijn en IJssel) Alfons Uijtewaal (Projectontwikkelaar voor 
duurzame ontwikkeling bij Stichting Huize Aarde ), Joke Kersten (Waterschap Limburg) Marc 
Balemans, (Tij-Advies), Hendrik Havinga, (oud medewerker Rijkswaterstaat), Gepco de Kruijff, 
( Econoom initiatiefnemer Unesco Geopark Rijn Maas), Carola Hein (Professor TU Delft 
History Architecture and Urban Planning), Conny Bergé , Pepinternational en vele anderen in 
de middag. 
 
Het is mogelijk tijdens de waterdag informatie over uw werk te delen via een infotafel.  
U kunt ook boeken ter inzage leggen.  Denken, praten, doen....  
We willen graag iedereen betrekken,  jong oud, en liefst allerlei medelanders.  
Nodig hen gerust uit mee te komen. 
Namens alle deelnemers: Wij hopen u te ontmoeten! 
 
Met hartelijke groeten,  
 
Lies Visscher Endeveld 
Verbond voor Duurzame Ontwikkeling  
Warmseweg 22   
7075 EL Etten 
T  0315-341052  /M 0653464642    



Inschrijving: 
Ik kom 24 oktober  2018 naar Arnhem  
Vul onderstaande in en stuur naar:  levenmetwater@outlook.com  
 
Naam: 
 
Adres:     
  
Telefoon:    
 
e-mail:     
 
website: 
 
Ik kom:  
0 Op persoonlijke titel 
0 Namens een organisatie, nl:   
 
Ik kom: 
0 Alleen 
0 Met meerderen, nl:  
 
Er worden foto’s gemaakt en er wordt gefilmd: 
Ik heb geen bezwaar als mijn beeld zichtbaar is op foto’s  
of in het (film)verslag van deze dag:   
0 ja  
0 nee 
 
Mijn NAW gegevens mogen worden gedeeld met de deelnemers 
i.v.m. samenwerken:   
0 ja 
0  nee 

 

 
U kunt 's middags deelnemen aan werksessies, zie onderstaande thema's. Geef a.u.b. naar 

welke thema's uw belangstelling uit gaat, door onderstrepen voor terugzenden. 
Indeling vindt plaats op volgorde van aanmelding. 

 
0 Een rondleiding door het provinciehuis 
 
0  Dijkveiligheid en het voorkomen van watersnood  
 

0  Niet de dijken omhoog maar het water omlaag   
 
0  De tritsen vasthouden bergen afvoeren en voorkomen scheiden zuiveren 
 
0  Het waterbewustzijn bij kinderen stimuleren   
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0  Hoe verdroging ontstaat en hoe die te voorkomen  
 
0  Aandacht  voor de sponswerking van de bodem en een levende bodem  
 
0  Film Running Dry, o.a. over rechtvaardige waterverdeling  
 
0 Aandacht voor de  Duurzaamheids doelen en burgerparticipatie in de eigen omgeving 
  
0 Waterrechten voor mens en/of  natuur 
 

0 Klimaatharmonisatie met stroomgebiedbenadering 
 
0 Aandacht voor klimaat, het “Jan Terlouw Manifest” met jonge politici 
 
0 Onafhankelijke politiek voor zuiver water?   
 
0 Is waterbeleid  onafhankelijk te financieren?  Welk plan haalt het bij besluitvorming?     
   
0 De rol van de voedselproductie en voedselsoevereiniteit     
 
0  De effecten van  manieren van voedselproductie op ons grondwatersysteem?     
 

0 De vitaliteit van water, het karacter van water     
 
0  Is Kenia de ver van mijn bedshow?   Hoe kinderen helpen met vergroenen 

 
0  “Kraantje aan t 'stroomt wel” Hoe zit het met gedrag? 

 

0   Van ontwikkelen naar onderhouden  “Het goede leven” geïnspireerd door  de filosofie van   
     Alfonso Acosta:  Buen Vivir 
 

0  Het realiseren van de SDG”in lokale gemeenschappen. 
 

0  Anders namelijk.... 
 
  



Agenda  24-10-2018  Provinciehuis te Arnhem, Weten van Water, Leven met Water    

 

9.00   Inloop met koffie/thee 

 

9.30   Lies Visscher, voorzitter:  Welkom en introductie.  

 

9.40    Rob Immink, Waterschap Rijn en IJssel:  “In ons element met schoon water”.  

 

10.00  Marc Balemans, Tij-advies:  “De boer ploegde voort”. Hoe zij werken aan voldoende schoon 

            water.  

 

10 15  Alfons Uijtewaal, Projectontwikkelaar voor duurzame ontwikkeling bij Stichting 

           Huize Aarde: “De milieukringloop van medicijnen en multiresistente bacteriën –  

           beter voorkomen dan genezen -- met als voorbeeld het EU INTERREG-VA MEDUWA- 

           project"  

          

10.35  Joke Kersten, Dagelijks Bestuur Waterschap Limburg: De praktijk van de waterwereld. 

            Hoe mensen invloed te geven op hun waterwereld?  Drie praktijkvoorbeelden.   

 

10.45  Carola Hein, Professor RU Delft: Water als Kostbaar erfgoed. Hoe gaan we ermee om? 

             Van Antropocentrisch naar Biocentrisch. 

         

11.00  Pauze koffie/thee 

 

11.20  Hendrik Havinga, oud medewerker Rijkswaterstaat: 

              "Behe(e)r(s)en wij de rivier ?" Ruimte voor de rivier, bodemdaling).  

 

11.45  Gepco de Kruijff, initiatiefnemer “Rijn Maas Delta Foundation”: 

            Water bindende factor in Geopark  Rijn/Maas. ”Geologie een uitnodiging om te leren van 

            elkaar? Waterbewustzijn & Identiteit”. 

 

12.10  Conny Bergé,  PEP International: “Duurzaamheiddoelen, een opdracht voor iedereen”. 

            De Sustainable Development Goals 

 



12.20  Dorine van Norren, Worldconnector, o.a. auteur van “Development as Service”: 

            “Ontwikkeling in dienstbaarheid”. 

         

12.30  13.15  Lunch & muziek van Frederike Berentsen. 

 

13.30  Start programma werksessies: kennis delen en het maken van aanbevelingen voor de 

            politieke praktijk. 

 

16.00  Rapportages uit de acht werksessies.      

 

16.24   Lies Visscher: “en nu verder”. 

 

16.30  17.00  In gesprek met een drankje. 

 

 
 


