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internationale samenwerking: 
tussen politiek en spiritualiteit

Een veilig huis

Veiligheid is een voorwaarde voor  
menselijke ontplooiing en creativiteit. 
Maar veiligheid is meer dan de afwezig-
heid van geweld. Bij het streven naar 
veiligheid gaat het uiteindelijk om  
het werken aan een leefbare wereld.  
De thema’s voor internationale samen-
werking in de eenentwintigste eeuw zijn 
sterk uiteenlopend, van terrorisme via 
mensenrechten en armoedebestrijding tot 
en met biodiversiteit en klimaatverstoring. 
Vrijwel iedereen op deze aarde streeft  
naar het kunnen wonen in een veilig huis.  
Dat doet ons beseffen hoe kwetsbaar 
mensen eigenlijk zijn. Tijdens de conferen-
tie Een veilig huis zullen diverse sprekers 
reflecteren op dit thema.
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De visie van Oikos op internationale samen-
werking is sterk bepaald door het denken  
binnen de wereldwijde oecumene. Richting-
gevend daarbij zijn de kernwaarden gerech-
tigheid, participatie en duurzaamheid.  
Grote woorden die telkens opnieuw moeten 
worden vertaald naar daden. Daarbij gaat het 
niet alleen om politiek handelen, maar speelt 
ook spiritualiteit een grote rol. Spiritualiteit kan 
leiden tot een grondhouding van vertrouwen 
en openheid, ontvankelijkheid en verwonder-
ing, zorgzaamheid en zorgvuldigheid,  
betrokkenheid en volharding. 
 

Professor Hans Opschoor zal tijdens zijn 
toespraak ingaan op de uitdagingen en 
dilemma’s van internationale samenwerking. 
Opschoor doet dat primair vanuit zijn functie 
bij het UN Committee for Development Policy, 
maar hij is daarnaast ook goed geïnformeerd als 
het gaat om het denken in kerk en oecumene. 
Shanti George benadert in haar toespraak het 
thema veiligheid vanuit het perspectief van op-
voeding en educatie. George doet bij de Bernard 
van Leer Foundation onderzoek naar sociale 
inclusie, respect voor diversiteit en de positie 
van kinderen. 
 

Programma
13.30 uur Inloop, koffie en thee
14.00 uur  Welkomstwoord door piet terhal 

(voorzitter Oikos):  
een veilig huis voor allen

14.15 uur uitdagingen en dilemma’s van 
internationale samenwerking,  
door hans opschoor (UN Commit-
tee for Development Policy)

14.45 uur respect voor diversiteit door 
shanti george (Bernard van Leer 
Foundation)

15.15 uur Reacties uit de zaal
15.45 uur hielke wolters reageert op beide 

presentaties vanuit zijn ervaringen 
bij Oikos en zijn huidige functie bij 
de Wereldraad van Kerken.  

16.15 uur Afsluiting door ineke bakker,  
de nieuwe directeur van Oikos. 

16.30 uur Receptie
 

Locatie
Ottone, Kromme Nieuwegracht 62, Utrecht
 

Aanmelding
U kunt zich kosteloos voor deze conferentie 
aanmelden vóór 29 oktober 2007. 
Aanmelden bij Oikos, via (030) 236 15 00 of 
oikos@stichtingoikos.nl 

Het bestuur van Oikos organiseert dit symposium ter 
gelegenheid van het vertrek van dr. H.T. Wolters naar 
de Wereldraad van Kerken. 

Het thema is in nauw overleg met Hielke Wolters 
gekozen. Het symposium biedt tevens een goede 
gelegenheid om kennis te maken met Ineke Bakker als 
directeur van Oikos.    

www.stichtingoikos.nl

Hielke Wolters Ineke Bakker
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