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‘Dromen’ als werkwoord

Ze gebruikte het woord

Zes jaar geleden bracht ik een bezoek aan

dromen als werkwoord.

SEKEM in Egypte, dat 45 jaar geleden als
een echte oase in de woestijn is gestart door
Ibrahim Abouleish (1937-2017). Hij was ge-
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uitstraling en aantrekkingskracht, dat heel veel mensen erdoor geïnspireerd raken. Wat is het geheim achter dit soort
‘oases’, vraagt Ellen Winkel zich af. |
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levendig geheel. Laatst vertelde Tineke: “Na

dit werkt. Ook de insectenwereld en de vo-

25 jaar hard werken realiseren we ons dat
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Het bedrijfsorganisme
versterken

De toekomst aantrekken
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'De bedrijfsindividualiteit
is een raadsel voor de
toekomst'
op al het andere. (…) Aan dit beeld moet men
voortdurend werken en het steeds opnieuw
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