Wij sturen u hierbij onze eerste maandelijkse e-mail toe, waarin
wij u informeren over onze activiteiten vanuit De Liemers. Wij
houden u zo op de hoogte van de missie van HOPE XXL om het
geluk van iedere wereldburger deze eeuw op een 8 te krijgen.
Als u deze e-mails niet meer wenst te ontvangen, kunt zich
onderaan deze e-mail hiervoor uitschrijven.

Klaas van Egmond en Herman
Wijffels

Klaas van Egmond is emeritus hoogleraar Milieukunde en Duurzaamheid
aan de universiteit van Utrecht. Van 2012 tot 2016 was hij kroonlid van
de Sociaal Economische Raad (SER). Samen met de bekende econoom
en formateur Herman Wijffels is hij initiatiefnemer van het Sustainable
Finance Lab, een denktank van economen die zich richt op het begrijpen
van de financiële crisis en het formuleren van duurzame oplossingen.
Beide heren zijn te gast in aflevering 15 van de Podcast of Hope en
geven u waardevolle tips over geluk. Klik hier om deze bijzondere
aflevering te bekijken of te beluisteren.

Volg de Podcast of
HOPE op onze
socials

Lopen van diabetes naar dia-

beter

De afgelopen weken was de diabetes challenge al in volle gang; mensen
lopen elke woensdagavond een flink stuk door onze mooie regio. Student
Jelte Hunting vertelt enthousiast over het project dat hij mede heeft
helpen opzetten en de impact die het heeft op de deelnemers. In de
aanloop naar september wordt een knallende finale overwogen om de
wandelaars te herinneren aan deze onvergetelijke ervaring. Het initiatief
Maatschappelijke Diensttijd (MDT) ziet een mogelijkheid om van de
diabetes challenge een jaarlijks terugkerende activiteit te maken. Klik en
lees het hele artikel….

Burgemeester Huub Hieltjes
van Duiven
Positief ben ik over het feit dat
wereldwijd het aantal mensen dat
in extreme armoede leeft fors is
gedaald. Ook de
(basis)gezondheidszorg is
wereldwijd sterk verbeterd en in
ons land is de armoede in de
afgelopen 50 jaar fors gedaald.
Voorbeeldfiguur is Jonas Salk.
Hij is de ontdekker van het naar
hem genoemde salkvaccin. Dit
was een van de eerste succesvolle
pogingen om tegen een virus - het
poliovirus - te vaccineren. Na de
ontdekking van dit vaccin vroeg hij
geen patent aan, maar gaf hij het
vrij, waardoor deze ziekte nu nog
nauwelijks voorkomt.
Ons geluksniveau wordt positief beïnvloed als we ons niet laten
leiden door angst en vertrouwen op onze eigen kracht. We moeten
weerbaar zijn tegen grote bedreigingen. Advies voor een gelukkig
leven: bepaal voor jezelf wat je echt belangrijk vindt. Focus je daar op.
Werk daar iedere dag aan. Deel successen. Verlies geen energie aan
zaken die je niet kunt veranderen. Mijn leven waardeer ik op een 8

plus

Deze spreuk van de maand is ingezonden door Stan Nijenhuis. Heb jij ook
mooie spreuk die je wilt delen, e-mail deze dan naar pr@hope-xxl.com.
Als jouw spreuk wordt geselecteerd, krijg je een prachtige HOPE XXL
goodiebag thuisgestuurd. Vergeet daarom niet om je woonadres in de email te zetten!

Update Conferentie Liemerslist komt
eraan
Na vijf jaar praten en onderhandelen met prominenten, professoren en
jongeren uit de gehele wereld presenteerde Yama Akbari, namens HOPE
XXL, in 2015 de vijfde en finale versie van De Liemerslist aan de VN in
New York. In de Liemerslist staan 80 aanbevelingen op gebieden van
normen en waarden, milieu, sociale duurzaamheid, economische
ontwikkeling, vrede en veiligheid en internationale samenwerking die
ervoor moeten zorgen dat iedereen zijn of haar leven op deze aarde als
goed, met een acht, kan waarderen.
De wereld staat echter niet stil. Vandaar dat de jongeren van HOPE XXL,
in voorbereiding op de vijfjaarlijkse Update Conferentie, momenteel weer
regelmatig met prominenten in gesprek zijn. Samen bereiden zij de
amendementen voor die tijdens de conferentie worden behandeld. De
conferentie zou eigenlijk vorig jaar oktober worden gehouden in de
vergaderzaal van de Eerste Kamer in Den Haag. In verband met de
Coronamaatregelen is de conferentie uitgesteld naar begin 2022. Je kunt,
als je wilt, meedenken en meepraten over de totstandkoming van de
zesde versie van De Liemerslist. Stuur ons in dat geval een e-mail.

Bekijk de
ontwikkelingen van
HOPE XXL in de
eerste tien jaar

Als je het leuk vindt om HOPE XXL te volgen op haar missie naar een
wereld waarin iedereen zijn of haar leven met een acht waardeert, kun je
lid worden van de HOPE XXL-Basecamp community. Als
Basecampgebruiker kan je chatten en mailen met andere leden binnen de
HOPE XXL community. Bovendien vind je in Basecamp foto's, filmpjes,
publicaties en brochures en nog veel meer over HOPE XXL. Ook als je
zelf een leuk idee hebt voor een Tr8-Project of je wilt meedoen met een
project, kan je dat binnen Basecamp kenbaar maken. Voor een korte
uitleg over Basecamp, hebben we deze korte animatievideo voor je
gemaakt. Stuur ons een e-mail als je lid wilt worden van de HOPE XXLBasecampcommunity, dan sturen wij je een uitnodiging om een account
aan te maken.

HOPE XXL heeft opnieuw een subsidie aangevraagd bij het
Ministerie van VWS zodat zij haar succesvolle Maatschappelijke
Diensttijdproject “Jong Geleerd is Jong Gedaan” ook kan gaan
aanbieden op scholen en aan leerlingen buiten De Liemers. De
uitslag van de aanvraag wordt in november verwacht.
Kinderen van 2 tot en met 6
jaar kunnen hun hart
ophalen, want in het
Horsterpark te Duiven is een
heus kabouterpad geopend.
Het slingerende pad, van
ongeveer 450 meter lang,
loopt door het bos bij het
Horsterpark dat begint bij het
theehuis en eindigt bij de
kinderboerderij en speeltuin.
Bij de realisatie van het
kabouterpad hebben MDTdeelnemers van het Candea
College meegeholpen. Lees
meer over het kabouterpad
in het MDT nieuws.

Volg HOPE XXL op
onze socials

Deze e-mail wordt u eens per maand toegezonden door stichting HOPE
XXL, Horsterparklaan 4, 6922 NR Duiven. Klik hier als u zich hiervoor
wenst uit te schrijven.

