
APOIO:REALIZAÇÃO:

Het is geweten dat een kikker rustig in een kookpot blijft zitten, als het water 
langzaam opgewarmd wordt. Uiteindelijk laat hij zich gewillig koken.

Een kikker die je in heet water dropt, springt er meteen terug uit.

Laat ‘De kikker, die zich niet laat koken’ een metafoor zijn voor de mens, die zich niet 
laat doen. Hij ziet dat de wereld verandert. Zij informeert zich over wat er in de wereld 
gebeurt en probeert samen met vele anderen, kiezels in het water te verleggen.

Mag dit boek een kleine bijdrage zijn? Om kiezels aan te bieden, die we samen in de 
heet wordende stroom kunnen verleggen. Kiezels vooral om het kolkende en kokende 
water te bedaren, ja, wat af te koelen.

‘Klimaat in beweging’: we zitten midden in een wereldwijde klimaatverandering. 
Tegelijkertijd verandert het geestelijk klimaat. Velen komen in beweging voor een 
andere manier van leven, produceren en consumeren. Is hoop gerechtvaardigd?

In de context van economische en politieke crisis in Brazilië brengt Luc Vankrunkelsven 
verhalen van onmacht, maar ook van gezamenlijk verzet. Elk stuk handelt niet 
zomaar over een ‘exotisch’ land, maar over de verwevenheid tussen wat in Brazilië 
gebeurt en de keuzes die in Europa en wereldwijd gemaakt worden. 

Iedere tijd opnieuw zijn er kikkers die tijdig uit het water springen. Ze organiseren zich 
– internationaal –  om klimaatverandering en vernietiging tegen te gaan. Wanhoop 
en hoop omhelzen elkaar. Een àndere wereld behoort tot de mogelijkheden.

De auteur is medewerker van wervel.be en draagt ecokerk.be een warm hart toe. 
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Praktisch: 
donderdag 28 februari 2019
Clemenspoort
Overwale, 3 
9000 Gent

Boek- en filmvoorstelling
donderdag 28 februari

Filmvoorstelling:
Het Ritme van de Rups 
Aanvang om 20:00 uur, duur van de film 22 min.
Een film over de creativiteit van boeren in de Braziliaanse 
Cerrado en in Vlaanderen (o.a. stadsboer in Gent)
https://www.youtube.com/watch?v=YmV3bq4tcP8&t=5s

Boekvoorstelling: 
De kikker die zich niet laat koken. 
Klimaat in beweging.
Aanvang om 20:30 uur
Sprekers: 
Inleiding door Dirk Desmet, Denkgroep Duurzaam 
      Ontwikkelen van de Clemenspoort
Vera Dua, voorzitter Bond Beter Leefmilieu
Luc Vankrunkelsven, auteur van het boek


