
Boeklancering 
Niet gezwicht voor de wereld – Transitie in de voetsporen van Kahlil Gibran 

 

Aanjagers van vernieuwing  
transformeren de wereld 

 
HEUSDEN – 22 SEPTEMBER 2020 In zijn derde boek Niet gezwicht voor de wereld spreekt Ivo 
Valkenburg met 45 mensen die hun werk en leven in dienst stellen van mens, natuur en 
samenleving. Ze zijn werkzaam in zorg, rechtspraak, financiën, onderwijs, economie, 
ecologie, landbouw, architectuur, kunst en muziek etc. Samen vormen ze een stroom van 
menselijke creatiekracht die wereldwijd steeds meer uitgroeit tot een stevige rivier van 
vernieuwing en radicale herziening van bestaande structuren. Onder hen advocaten, 
rechters en officieren van justitie die bewuster gehoor willen geven aan het ideaal waarvoor 
ze ooit rechten zijn gaan studeren: een rechtvaardiger wereld, duurzamer en menselijker. 
Financieel dienstverleners die actief bouwen aan een menselijke economie. Wetenschappers 
die ’s werelds meest uitgebreide leercurriculum voor scholen ontwikkelen om het welzijn 
van 1 miljard kinderen en volwassenen significant te verbeteren. Artsen met een bredere 
kijk op gezondheid, waarbij het accent niet op ziekte ligt, maar op de mensen zelf, hun 
veerkracht en zingeving in het leven. Natuurbeschermers, die soms met gevaar voor eigen 
leven, Europa’s laatste oerbossen beschermen en aanplanten. 
 
Het boek is geïnspireerd op ‘De Profeet’ van Kahlil Gibran, die in diepste wezen spreekt over 
het leven zoals dat zou kunnen zijn, over het leven zoals ook wij zouden willen dat het was, 
maar waarin wij door datgene wat we in de ons omringende wereld waarnemen, niet meer 
kunnen geloven. Wij zijn gezwicht, maar Gibran niet. De 45 mensen uit het boek, en met hen 
vele anderen, zijn ook niet gezwicht voor het ‘normaal’ van de wereld. Ze laten zien hoe we 
met nieuwe ogen naar onszelf en de toekomst kunnen kijken. Het boek gaat uit van ‘de 
middenweg’ als uitgangspunt voor maatschappelijke transitie. Daarbij staat niet langer ‘het 
ideaal’ van ons ‘ik’ centraal, maar ‘de basis’ van wat ‘wij’ allemaal graag in deze wereld zien. 
Zo ontstaat er ruimte om elkaar te ontmoeten voorbij het wel of niet eens zijn met elkaar.  
 
Datum: Zaterdag 26 september 2020  
Tijd: 11.00 – 13.00 uur 
Locatie: COCO-MAT, Haarlemmerplein 19 te Amsterdam (volgeboekt) 
Aanmelding gratis livestream (Engelstalig): www.ivovalkenburg.nl/events  
 

 

Meer informatie: Ivo Valkenburg 
 
Telefoon: (06) 25 1100 37 
Email: ivo@ivovalkenburg.nl 
Website: www.ivovalkenburg.nl 
 
Na het lezen van dit boek wil je nooit meer terug 
naar ‘normaal’ – New Financial Magazine 
 
 
 


