
Persbericht,   Stichting Leven met de aarde, Etten 

–.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.--.-.--.- 

 

Uitnodiging 

 

Gespreksavond over een onvoorwaardelijk basisinkomen, want:Van wie is de Aarde? 

 

Stichting Leven met de Aarde organiseert in het kader van de internationale week van het  

basisinkomen, (19 – 25 september 2016)  een openbare bijeenkomst in Etten bij 

Terborg/Doetinchem. Deze avond wordt gehouden in de Glazeren kast, (Oude Kerkstraat  2) op 

vrijdag 23 september. Het programma start om 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) en duurt tot 

ongeveer 22.00. Wie wil kan een vrije bijdrage geven. 

 

Thema: Een Onvoorwaardelijk Basisinkomen, want... van wie is de aarde? 

 

Medewerking wordt o.a. verleend door de landelijk voorzitter van de Vereniging Basisinkomen, 

Alexander de Roo, voormalig lid Europarlement voor Groen Links, Kor Datema, voorzitter van de 

Raad van Kerken in Oude IJsselstreek, Henk Jolink voorzitter van LTO West Achterhoek, Ellen 

Bakker van de Stichting Lezen Werkt. 

 

Een aantal mensen zijn uitgenodigd om te spreken over hoe zij denken over de gevolgen van de 

invoering van zo'n basisinkomen. Ieder kan daarbij met hen in gesprek komen. 

 

We zien dat steeds minder mensen gepast betaald werk vinden, ZZP-ers onvoldoende sociale 

zekerheid hebben, mensen die voor het laagste loon willen werken de opdracht krijgen, kleine 

winkels sluiten. Werkloosheidscijfers lijken een goede kant op te gaan, maar de werkelijkheid is 

anders. Mensen die een uurtje vakken vullen zijn bijvoorbeeld niet meer “werkloos”. Machines 

blijven het handwerk overnemen, zelfs gesprekken gaan in de toekomst met een robot. 

 

Basisinkomen heeft te maken met Democratie, onbelemmerd en zonder druk van “belangen” goed 

kunnen kiezen voor het welzijn van het geheel. 

Democratie betekent o.a kunnen leven zoals je wilt leven. In wezen betekent dat er kunnen zijn voor 

de ander en jezelf, met blijdschap en plezier. De uiteindelijk vraag is, in wat voor wereld willen wij 

leven? 

 

Wie zich wil voorbereiden kan de film over een  Onvoorwaardelijk Basisinkomen bekijken: 

http://basisinkomen.nl/basisinkomen-de-film-vertaling-van-grundeinkommen-der-film/ 

 

en/of het boek “Democratie doe wel, BASISINKOMEN.nl” van Michiel van Hasselt lezen. 

http://basisinkomen.nl/boekbespreking-democratie-wel-basisinkomen/ 

 

Ieder is welkom deze avond mee te maken Tot 20 september kunnen gespreksvragen en/of stelling 

ingeleverd worden bij levenmetdeaarde@live.nl  

 

Aanmelden is niet nodig, maar wel handig voor hoeveelheid stoelen en catering, meldt u bij 

bovenstaand e-mailadres of bel 06-53464642 of 0315-341052 

Meer info ziet u op www.blauwvuur.nu 

-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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