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Zenderen, 23 februari 2018

De Zandbak Lente Lezing
Foutenmakenmoed door Remko van der Drift van het Instituut voor faalkunde
De Zwanenhof Zenderen 21 maart 2018 | 15.30 – 21.30 uur
Welke fouten durf jij te maken in je leven? Waarvoor ben jij bereid om op je bek te gaan?
Dat je leert van je fouten is een enorm cliché. Maar dan moet je ze wel kúnnen maken. We
roepen heel makkelijk dat je fouten mag maken. Maar is dat eigenlijk zo? Mogen we wel
falen van onszelf en onze omgeving? Nee! Dat komt omdat het ons ontbreekt
aan foutenmakenmoed: het verwelkomen van dat wat meestal niet welkom is. We zijn niet
faalkundig, en dat is zonde. Niet omdat je de hele dag maar fouten moet maken. Maar
omdat foutenmakenmoed je helpt je volledige potentieel te benutten.
Remko van der Drift – Instituut voor Faalkunde:
‘Het is mijn droom om Nederland faalkundig te maken. Daarmee bedoel ik dat iedereen
mild en accepterend kan zijn voor zijn eigen fouten en dit ook kan zijn voor de fouten van
anderen. Want ik gun het iedereen om het allerbeste uit zichzelf te kunnen falen.’
Remko schreef twee boeken: ‘Fouten maken moet’ en ‘Fouten maken moed’.
Deze lezing is een speciale lente editie van het Zomerfestival ‘De Zandbak’ dat op 30 en 31
augustus 2018 voor de vierde keer haar deuren opent in Twente. De lezing vindt plaats in De
Zwanenhof, waar we tijdens en om de lezing heen weer heerlijk verwend worden met lekkernijen
en de hartelijke gastvrijheid.
21 maart | 15:30 uur – 21:30 uur | € 49,50 incl diner, 2 drankjes | aantrekkelijke
combinatiekortingen als je je óók aanmeldt voor het Zomerfestival.
Meer weten en aanmelden kan via onze website. www.beleefdezandbak.nl

Meer informatie over de lezing en over het Zomerfestival:
Website:

www.beleefdezandbak.nl

Mail:

welkom@beleefdezandbak.nl

Contactpersonen: Ghita Hulster: 06 15034422 of Marjan Engelen: 06 29018182

