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Informatie en aanmelden : Info@Coil-net.nl  of 06-34778798 

Sterker Sociaal Werk 
Panovenlaan 1  
088 11 00 333 
info@sterker.nl  
        

 

 

Gespreksgroepen rondom coronathematiek  

In vier gespreksbijeenkomsten verdiepen we onderwerpen die 

te maken hebben met de huidige coronacrisis:  

15 juli: Iedereen beleeft de coronacrisis anders. Wat doet het 

met jou? Welke vragen of thema’s houden jou bezig?  

22 juli: Hoe krijgen we grip op dat waar we geen grip op 

hebben? Wat helpt jou om je staande te houden als je wereld 

om je heen onvoorspelbaar is geworden? 

5 augustus: De media staat er vol mee: ‘kwetsbare ouderen’. 

Wat betekent het voor ons zelfbeeld om als ‘kwetsbare 

oudere’ te worden gezien? 

12 augustus: Ook nieuwe vragen over de toekomst spelen op. 

Over de toekomst van de samenleving, of de toekomst van 

onze (klein)kinderen. Maar ook over onze eigen toekomst, 

zoals in vragen als: ‘wil ik opgenomen worden op de IC mocht 

het zover komen?’.  

19 en 26 augustus: thema’s nog nader vast te stellen.  

Informatie 

Datum: 15 en 22 juli, 5, 12, 19 en 26 augustus 

augustus van 14:00 – 15:30  

Locatie: De Kentering, Limostraat 10 

Wie: Gesprekken worden begeleid door Fransje Meijer 

en Ans Vestjens  

Aanmelding: Van tevoren aanmelden is noodzakelijk. 

Dit kan via 06-34778802 of via o.verbeek@sterker.nl 

Kosten: Er zijn geen kosten aan de gespreksgroep 

verbonden.  

 

Klimaatverandering als bron van zin?  

Dat het klimaat de komende decennia (ingrijpend) gaat 

veranderen is een ding waar de klimatologen het over eens 

zijn. Wat dit concreet gaat betekenen voor de aarde en haar 

bewoners is moeilijk te voorspellen. Maar naast dat de 

klimaatverandering een effect zal hebben op onze 

leefomgeving, zal het ook een effect hebben op onze 

zingevingskaders. Het vooruitgangsgeloof (het idee dat onze 

kinderen het beter zullen hebben dan wijzelf), en het 

maakbaarheidsgeloof (het idee dat we onze omgeving naar 

believen kunnen inrichten) zijn niet meer zo geloofwaardig in 

het licht van een dreigende klimaatcrisis. Maar er zijn ook 

aanwijzingen dat klimaatverandering ons op nieuwe, andere 

bronnen van zin kan wijzen. Deze nieuwe bronnen van zin 

zullen we in dit webinar samen onderzoeken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie 

Datum: 13 augustus 2020  10:00 – 11:30  

Locatie: Online webinar  

Wie: Charly Bos  

Aanmelding: Via  info@coil-net.nl 
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