“Care First betekent dat ons geldgebruik
dienstbaar is aan het welzijn van de mens en
het behoud van de aarde en niet ten koste
daarvan gaat (Money First).”

CREATING A CARE FIRST WORLD
Wil je deel uitmaken van het
Care First wereldwijde
netwerk?

Zorg voor het welzijn van de
mens en het behoud van de
aarde voorop staat.

Een netwerk van mensen en
organisaties met de intentie
om een Care First Wereld te
creëren.

Geld wordt gebruikt om dat
mogelijk te maken.

Een Care First wereld waarin:

Dit is ons doel, de berg die
wij beklimmen.
De vorming van een internationaal netwerk, waarin
alle generaties en sectoren
zijn vertegenwoordigd en
allen Care First nastreven.

Iedereen in zijn/haar basisbehoeften kan voorzien en
zichzelf kan ontplooien.

Individuen en organisaties
sluiten zich aan.

Wij zorg dragen voor de aarde
en haar natuur, die ons van
zoveel voorzien.

Onze focus; 12 miljoen leden
in 2020.

PROGRAMMA
We verwelkomen de mensen
die nieuw zijn bij Care First,
met een korte inleiding.

We werken in kleine
groepen en plenair.

Deze dag staat verder in het
teken van het uitzetten van
lijnen naar de toekomst.

U ontvangt vooraf nog meer
informatie (eveneens te
vinden op de website).

*** Hoe creëert ieder voor zich en hoe creëren we samen een Care First wereld?. ***

Na het mooie evenement op
7 Mei, gaan we samen verder!
Zij die al verbonden zijn met
het CareFirst netwerk en de
nieuwe mensen die zich
betrokken voelen, kunnen
elkaar ontmoeten,
inspireren en samen
verder bouwen op
9 oktober
aanstaande.
Louis Bohtlingk

http://www.carefirstworldwideweb.com/

Datum en Tijd:

Locatie:

Prijs:

Tickets:

Maaltijden:

Zondag 9 oktober 2016

Conferentiecentrum Drakenburg

€ 50* (studenten € 40).

inloop: 09:30 uur
start: 10:00 uur
tot:
17:00 uur

Dr. Albert Schweitzerweg 1
3744 MG, Baarn

Bestel liefst voor 1 oktober (uiterlijk
voor 6 oktober) via:

Inclusief biologische
lunch, koffie en thee.

(www.drakenburg.nl)

*Is dit financieel te veel, mail
daretocare@carefirstworld.com
dan regelen wij iets.

https://carefirstworld.avayo.nl
*tickets verkrijgbaar online, niet aan de deur

