12 oktober 2019

BOOK FAIR
Achterste Dronkelaar - Rwanda - Dreaming Child

Hartelijk welkom!
Zoek boeken en CD’s uit en geef er een nieuwe bestemming aan. Je
kunt ze vinden in de bibliotheek en in het atelier. Laat je verrassen
door collega’s die in het atelier korte presentaties van 15 min. geven
over hun recente werk.
Programma:
13:30 uur: Ontvangst in de bibliotheek en het atelier
13:40 uur: Dieudonné Gakire, survivor van de genocide tegen de
Tutsi in Rwanda, vertelt over zijn boek Dreaming Child, en het
ontwikkelingsproject waaraan hij werkt.
14:00 uur: Loes van Wessum en Ingrid Verheggen presenteren hun recente Leading a
Learning School
14:20 uur: Luk Dewulf neemt stelling met zijn levenswerk: Ik kies voor mijn talent
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14:40 uur: Suzanne Verdonschot verkent met ons de
Nieuwsgierigheid op het Werk
15:00 uur: Tjip de Jong en Joseph Kessels bespreken de lichtbakens
uit hun filosofieboek Denken in Organisaties: Pleidooi voor een Nieuwe
Verlichting.
15:20 uur: Saskia Tjepkema en Luc Verheijen geven toelichting bij
hoe Waarderend Veranderen in zijn werk gaat.
15:40 uur: Jos Kessels neemt ons mee in zijn nieuwste boek: Het
Welgetemperde Gemoed, en laat ook op de vleugel horen hoe
belangrijk muziek voor hem is.
16:00 uur: Annechien van Buurt verzorgt een toelichting bij de
betekenis van Waarderend Leren, dat ze schreef samen met Eefje
Teeuwisse en Nina Timmermans.
16:20 uur: Frank Hulsbos en Stefan van Langevelde delen hun
onderzoek naar aanleiding van hun bundel Gespreid Leiderschap in
het Onderwijs.
16:40 uur: Erik Deen maakt ons deelgenoot van de werkwijze bij het
ontstaan de geheel vernieuwde druk van Opleidingskunde, die hij
samen met Mariël Rondeel verzorgde.
17:00 uur: Dieudonné Gakire en Joseph Kessels sluiten de reeks
presentaties af met een terugblik op de middag.

Boeken voor ontwikkelingsprojecten in Rwanda
Dreaming Child en Global Radiant Youth
In principe geef ik alle 6000 boeken weg, maar ik zou het fijn vinden als je in ruil voor
de meegenomen boeken en cd’s een donatie achter laat voor de projecten van
Dieudonné Gakire in Rwanda. Hij zegt zelf over zijn plannen:
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“A Dreaming Child Center is a signature project of Global Radiant
Youth, Rwanda, that seeks to provide access to quality education and
learning materials to children as well as lifelong learning among the
youth. The other project is Youth Social Exchange geared towards
strengthening the cross-cultural and bilateral relationship between
Rwandan and the Netherlands youth as a mechanism to advance
global peace, cross-cultural exchanges and mutual cooperation for
sustainable development.”
Dieudonné is door De Balie uitgenodigd om op 7 december a.s. in Amsterdam de
prestigieuze Freedom Lecture 2019 te houden.
Je kunt je donaties achterlaten bij de voordeur van de boerderij en bij
de voordeur van het atelier. Je kunt je donatie ook storten op
bankrekening:
NL11 INGB 0661 3787 05 t.n.v.
Dieudonné Gakire te Amsterdam,
o.v.v.: Rwanda Dreaming Child
Het Achterste Dronkelaar
Dronkelaarseweg 13
3784 WB TERSCHUUR
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