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1. De stichting Quest for wisdom foundation
Naam

Quest for Wisdom Foundation
www.questforwisdom.org

RSIN/ Fiscaal nummer

856734135

Postadres

Middenstraat 71
1381 XB WEESP

Telefoonnummer

(+31) 0294-48 13 10
(+31) 06-12 601 349

Email

bestuur@questforwisdom.org

Kamer van Koophandel

66872588

Bank

NL14TRIO0777827654

2. Terugblik 2022: feestelijke groei
De afgelopen twee jaren waren voor de QFWF niet alleen getekend door de coronacrisis en
de lockdowns; ze stonden ook in het teken van het vijfjarig bestaan als stichting!
Dit werd gevierd met een extra feestelijke QFWF Ontmoetingsdag 2021 in de sfeervolle
locatie van het Plofhuis bij fort Uitermeer aan de Vecht even buiten Weesp en onderdeel
van de stelling van Amsterdam. Een kunstzinnig programma met presentaties en workshops
rond Vogelwijsheden als voer voor bezinning en uitwisseling voor de beproevende tijden
waarin wij leven.
Hoge ambities plaveiden het gevolgde pad sinds 2016. Vooral de afgelopen twee jaren kreeg de
wisselwerking en samenhang tussen de drie Quests meer profiel.
De lancering van een derde website (animal-wisdom.org) en het vormgeven van het geïnitieerde
omvangrijke Storytelling programma, vroegen veel van veel betrokken harten van de kring rond

QFWF en een kleine kern met de handen uit de mouwen.
De ambities mogen de draaglast van de kern niet overvragen; van het dozijn vrijwilligers,
het bestuur, de hoofdredactie, de redactie en de redactieraad; en de kring vriend(inn)en.
De redactie en de redactieraad zijn in 2021 uit pragmatische redenen samengevoegd tot de
redactieraad.

3. Motto 2022-2024: wortelen & kruisbestuiving
Wat er einde 2021 is bereikt is bewonderenswaardig gezien de relatief kleine kern. Daarom
beoogt de QFWF in 2022-2024 het gelegde fundament te verstevigen, veeleer dan het
verder uit te bouwen met nieuwe loten aan haar drie Quests.
Het beleid zal staan in het teken van zorg voor:
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het organisch groeiende Wijsheidsweb (Quest 1),



het uitzonderlijk vruchtbare storytelling programma Animal Wisdom met de e-book
collectie, de interculturele les en een spelvorm/ game in ontwikkeling (Quest 2) en



de extra inspanningen die tijdens de lockdowns nodig waren om de achterban te
blijven binden voor de levende activiteiten (Quest 3), zoals de Weesper Filosofie
Kring en de jaarlijkse Ontmoetingsdag, die ondanks de lockdown jaren doorgang
konden vinden.

Het QFWF motto voor de komende twee jaren is daarom wortelen met zorg voor de
toekomst en kruisbestuiving tussen de drie Quests, als de elementaire wijsheid die de
QFWF ter harte wil nemen.

Doelen Quest 1: Het Wijsheidsweb
Wortelende Kwaliteit
Gezien de voortdurende zorg voor bij de QFWF ambities
passende menskracht zal de focus minder komen te liggen
op het groeien van het Wijsheidsweb (WW) ― met het dozijn
wijsheden maandelijks en de wekelijkse forumberichten ―
en meer op het zorg dragen voor het behouden van de
kwaliteit samen met de trouwe QFWF-auteurs en de
overdracht en inwerking van een assistent webbeheerder en
op termijn opvolger.
Het ontwikkelen en het beheer van deze complexe website
vraagt tijd en deskundigheid; daarom is het van groot belang
dat deze taak tijdig kan worden overgedragen door de
huidige webbeheerder annex hoofdredacteur en erelid Joke Koppius.
Gezien dat het plaatsen van vacatures op de websites van vrijwilligersbanken zeer
wisselend effectief is geldt er een extra appèl op het bestuur en andere betrokkenen de
werving via de eigen QFWF-netwerken te laten verlopen.

Doelen Quest 2: De Gulden Snede
Vertakkende Kwaliteit
De afgelopen jaren zijn er uit het QFWF-fundament van het
QFWF Rad en Wijsheidsweb allerhande Gulden Snede
vertakkingen gegroeid; en andersom hebben de nieuwe loten
aan de QFWF-boom de bodem weer bevrucht en versterken
de vijf pijlers van Quest 2 elkaar als Gulden Snede.
Zo heeft een internationaal QFWF-team, in het spoor van de
spel- (pijler 1) en dialoogvormen (pijler 2) en het Rad van
interculturele levenskunst, in 2020 het interculturele
communicatiespel Adinkra ontwikkeld (pijler 3); en ook een
ontwikkelplan voor de digitale game Quest for wisdom (pijler
4).
Naast verbetering van de functionaliteit zou de game Quest for wisdom in een hybride
vorm door middel van een QFWF-begeleider worden aangeboden als:
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een interculturele rizomatische vorm van Arts-Dialogues-Method en



een lichtvoetig pre-conference programma, dat erop gericht is de deelnemers aan
een conferentie laagdrempelig te laten kennismaken met elkaar vanuit de thema’s
culturele diversiteit en storytelling.

Helaas is de game reeds twee jaar offline door persoonlijke omstandigheden van de
aangezochte gamebouwer Erwin de Wolff.
Het weer online beschikbaar stellen van de game is de eerste prioriteit.
Vooral Pijler 5, het Storytelling programma, heeft in
de afgelopen jaren een groeispurt gekend met het
Animal Wisdom programma als bijzondere nieuwe loot.
Door het zich vertakkende netwerk rond de QFWF aan
te spreken is dit verder ontwikkeld, zowel — met drie
jaar op rij een rijk programma over verteltradities
wereldwijd — voor de jaarlijkse QFWF Ontmoetingsdag,
als dat er op basis van het QFWF Rad een variant Rad
van Dieren Wijsheid is ontwikkeld.
De via dit Rad geordende dierenverhalen vertakken
zich in meer kleurrijke educatieve producten, die de
Gulden Snede een aantrekkelijk gezicht naar buiten toe
gaan geven.
De navertelde en verbeelde dierenverhalen uit alle windstreken presenteert QFWF zodanig
dat de dieren als wezens in hun element, zowel elementaire wijsheid als transculturele
wijsheid voor de kosmopolis voorspiegelen.
De dierenverhalen worden enerzijds afzonderlijk op de website gepubliceerd; en
anderzijds in de vorm van de Animal Wisdom Collection e-books alsook in de vorm van een
voorbeeldige interculturele les voor de basisvorming en 21e-eeuwse vaardigheden, als
oplevering voor de in 2020-2021 toegekende subsidie gelden.
Doelen bij de vertakkende kwaliteit van de Gulden Snede in de komende jaren
a) Vooral voor het Animal Wisdom programma:
de QFWF wil de drie in januari 2022 gepubliceerde
e-books uit de reeks Animal Wisdom Collection —
de eerste twee (NL/ EN) uit alle windstreken, die het
QFWF Animal Wisdom concept uitleggen, en de derde
uit de boeddhistische Jatakata storytelling traditie —
aanvullen met collecties uit andere windstreken.
In het eerste halfjaar 2022 verschijnen de Ghanese
dierenverhalen van de Anansi storytelling traditie —
ook in de eigen standaard Akan/Twi en Ewe talen —
ingeleid en geanalyseerd in een Engelse en een
Nederlandse uitgave en voorts dierenverhalen uit de
Indiase hindoeïstische wijsheidstraditie. En in het tweede halfjaar 2022 volgen
oorspronkelijke dierenverhalen uit Madagaskar.
In 2023-2024 volgen wellicht meer collecties, zoals uit de Zuid-Amerikaanse
mythologie.
Het unieke kenmerk van de QFWF Animal Wisdom Collection is de combinatie met
beeldende kunst door zeven bij de QFWF betrokken kunstenaars: Caroline Young,
Chrisje Ronde, Greg Suffanti, Josee Tesser, Louis Van Marissing, Nour Kayali en
Robin Stemerding.
b) De QFWF zal een WijsheidsWinkel gaan inrichten, zodat de Gulden Snede producten
die in de etalage in het zonnetje worden gezet — aldaar kunnen worden
aangeschaft.
c) De voorbeeldige interculturele les zal in de vorm van een teaser vrij beschikbaar
komen via de WijsheidsWinkel en de les(module) zelf kan — ook met professionele
QFWF begeleiding — worden ingekocht.
4

d) Het QFWF Animal Wisdom concept zal zowel in een fysieke, hybride als digitale
spelvorm worden uitgewerkt en via de WijsheidsWinkel voor belangstellenden
beschikbaar komen.
e) In de WijsheidsWinkel zullen ook de bestaande spel- & dialoogvormen van pijlers 1
t/m 4 beschikbaar komen.
Zoals de in 2021 ontwikkelde variant van pijler 2 Wat is de kwestie? Wat is de
Questie! van het Interculturele Dialoogspel, waarbij de kaartenset filosofisch
gereedschap uit de Westerse filosofie is aangevuld met wijsheidstradities uit alle
windstreken.
Ook de eerste fysieke uitgave van de QFWF van pijler
3 met het Adinkraspel (met een oplage van 110
exemplaren) zal in de etalage van de
WijsheidsWinkel prijken!
Deze spelvorm blijkt — ondanks de nominatie voor
Leidse Universitaire Impact Prijs — meer nodig te
hebben dan de beschrijving op de website en het
verkrijgbaar stellen via een spellen- en boekhandel
in Utrecht en in Weesp.
Door het zowel in de WijsheidsWinkel als via de
QFWF-netwerken (mond tot mond; en door het
organiseren van masterclasses en gastlessen) als via
digitale social media (zoals LinkedIn en Facebook) meer bekendheid te geven,
streeft de QFWF ernaar de eerste druk in 2024 te hebben gehalveerd en zo elke
twee jaar verder.
f) Het eerder gestelde doel blijft staan: via het Prins Bernard Cultuurfonds dan wel de
bankgiroloterij of een ander geschikt fonds zoals:




Mingler Scholarship
https://www.akademievankunsten.nl/beurzen+en+prijzen/mingler+scholarship/default.aspx
De veranderkracht van sociaal-artistiek samenwerken
https://www.cultuuroost.nl/veranderkracht/
VSB Fonds https://www.vsbfonds.nl

een aanvraag in te dienen teneinde een fysieke
QFWF-publicatie reeks te genereren op basis van
Gulden Snede cocreaties en,of door een e-book uit
de Animal Wisdom Collection ook als boek uit te
geven. Voor de aanvraag zou Adinkra als
exemplarisch voorbeeld kunnen dienen; alsook de ebooks zelf.
g) De reeds gestelde doelen rond de pijler 4 met de
game Quest for wisdom blijven staan. Zodra Erwin de
Wolff of een andere gamebouwer deze weer werkend
en online weet te krijgen, kan de game in
combinatie met de Donatieknop helpen bezoekers te trekken naar de QFWFwebsites en helpen inkomsten te verwerven.
h) Zorg dragen voor de vertakkende Gulden Snede met haar verschillende spel-,
dialoog-, game- en storytelling vormen — waarbij tevens het gedachtegoed van de
QFWF wordt uitgedragen — zal voorts versterkt (kunnen) worden door middel van
publicaties over de filosofische en interculturele achtergronden van de QFWF
educatieve middelen in geëigende (vak)tijdschriften en boeken.
Zo is voor Adinkra een hoofdstuk gewijd als vorm van interculturele communicatie
en educatie tot global citizenship in een boek over Culture and Tradition at school
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and at Home; en zijn de spel- & dialoogvormen als Arts Dialogue Methods
beschreven in M&O, het vaktijdschrift voor managers, verander- en
organisatiekundigen.
Langs a) t/m h) realiseert de QFWF zowel haar doelstellingen als dat er enige inkomsten
worden gegenereerd voor haar voortbestaan en voor toekomstige projecten.

Doelen Quest 3: Levende Ontmoetingen
Bevruchtende Kwaliteit
Hoe de afgelopen twee jaar is ingezet op kruisbestuiving
tussen Quest 1, Quest 2 en Quest 3 heeft vruchten
afgeworpen: vooral zichtbaar in de QFWF Animal Wisdom
Collection e-books.
Zo hebben de programma’s voor de Ontmoetingsdagen als
Quest 3 steeds spinn off gegeven, zowel voor Quest 1 als
Quest 2. Op dit rizomatisch vertakkende pad wil de QFWF
voortgaan en zich voor de toekomst versterken; en zo
vruchten dragen in de vorm van concrete activiteiten en
producten, als ook bevruchtend werken door mensen
individueel te inspireren alsook specifieke doelgroepen te
bereiken (zoals in de educatieve sector) en culturele groepen en organisaties met
verwante doelstellingen.
a) Nu de periode met lockdowns door de coronacrises achter ons lijkt te zijn, kan de
QFWF weer workshops en masterclasses organiseren; met Adinkra en rond de andere
pijlers van Quest 2. Door platforms voor levende ontmoetingen te organiseren wordt
zowel de QFWF-missie uitgedragen en het zich vertakkende QFWF-netwerk versterkt
en uitgebreid, als dat er kruisbestuiving met de andere Quests kan ontstaan.
b) De Kring met Vrienden en Vriendinnen is de afgelopen jaren organisch gegroeid,
doch kent ook stagnatie.
Enerzijds blijkt dit uit het gegeven dat de achterban
van het eerste uur, mede door de lockdown
beperkingen, de ontmoetingsdagen niet meer bezoekt.
Anderzijds doordat er slechts een eenmalig verzoek
bij aanvang met het (digitaal) versturen van een
Vriendschap certificaat is gedaan en daarna geen
jaarlijkse herinneringsbrief wordt gestuurd met het
verzoek de vriendschap voort te zetten en € 35,= te
doneren. Dit zal in de komende jaren wel gaan
gebeuren.
Op de website en in de Nieuwsbrief Spinnend Web werd wel steeds de vriendschap
aantrekkelijk gemaakt door de kortingsmogelijkheden voor QFWF-activiteiten en producten onder de aandacht te brengen. Dit zal kan nog nadrukkelijker worden
voortgezet door middel van mailings naar de Vriendenkring wanneer er een QFWF
activiteit is of nieuw e-book of ander QFWF-product uitkomt.
Wellicht kan de binding en werving worden
ondersteund met het toesturen van een fysieke vorm
van het Vriendschap certificaat of een QFWF-Kunst- en
bedankkaart met werk van één van de bij de Gulden
Snede betrokken beeldend kunstenaars.
c) De Weesper Filosofiekring (WFK) is een
laagdrempelige activiteit, met maandelijkse
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bijeenkomsten rond een (half)jaarlijks wisselend programma rond thema’s van
interculturele levenskunst. Doordat het vriendenlidmaatschap eraan is gekoppeld,
worden er ook enige inkomsten mee gegenereerd. De WFK kent een vaste kern van 5
leden en heeft in de afgelopen twee jaar (ondanks lockdown en zonder werving)
twee nieuwe leden gekregen.
Door actief te werven zou dit aantal kunnen worden vergroot.
d) De jaarlijkse QFWF Ontmoetingsdag krijgt vanaf 2022 een ander karakter. Het zal
minder zijn gericht op het presenteren van een intercultureel artistiek en filosofisch
programma rond een jaarlijks wisselend thema, als veel meer een open ruimte voor
ontmoetingen.
Minder presenterend en veeleer onderzoekend rond
een thema van interculturele levenskunst vanuit
maatschappelijke actualiteit èn persoonlijke
doorleving. Met ruimte voor informele ontmoetingen
in een uitnodigende ambiance en met interculturele
hapjes en drankjes.
Het zal steeds door een wisselend QFWF-team worden
ontwikkeld en georganiseerd.
Voor het jaar 2022 zal de Ontmoetingsdag worden
gehouden rond het thema interculturele knooppunten
in de familiegeschiedenis.
e) De georganiseerde levende ontmoetingen met workshops, masterclasses en jaarlijkse
Ontmoetingsdagen worden vastgelegd met foto’s en video’s in het QFWF videokanaal
als een online archief. Tevens doet dit kanaal dienst filmmateriaal te kunnen
embedden op het Wijsheidsweb. In de komende jaren zou die optie aangevuld dienen
te worden met een QFWF-audiokanaal.
Aandacht via de sociale media voor de QFWF wordt behalve via het QFWF
videokanaal ook gegenereerd door steeds vanuit het Wijsheidsweb actuele en
bijzondere wijsheden te posten via Facebook, en
LinkedIn. Hiermee zet de hoofdredactie een
bijzondere e-publicatie op de website en de auteur in
het zonnetje en vraagt daarmee tevens aandacht voor
de doelstellingen van de QFWF.
Naast de ‘ouderwetse’ digitale Nieuwsbrief Spinnend
Web — die 4 tot 6 maal per jaar verschijnt — kan door
middel van WW-posts de PR via sociale media met
weinig moeite worden versterkt door ook andere
sociale platforms zoals Instagram en Twitter toe te
voegen. En door dierenverhalen vanuit de website
Animal Wisdom te ‘posten’.
f) Sinds 2020 is er een storyboard en script voor een QFWF video-project gestart ― ter
introductie van de QFWF en haar drie Quests, met het oog op het aantrekken van een
jonger publiek ― dat in de komende jaren zal worden voortgezet. Na het editen en
monteren van het filmmateriaal door het QFWF-technisch-artistiek team, zal met de
naar verwachting in 2022 afgeronde QFWF-intro video ingezet kunnen worden (via
het QFWF videokanaal) om een jongere generatie bij de QFWF te betrekken.
g) Het netwerk rond de stichting is uitgebreid in het kader van de oplevering van de
educatieve les Animal Wisdom als project voor de subsidieverleners met de
Bibliotheek Bijlmerplein door op hun open dag de QFWF te presenteren met een
workshop aan de hand van het Interculturele Dialoogspel. En via de voorzitter Ineke
Wienese is er connectie met de stichting Troost voor tranen, die voorlichting en
ondersteuning geeft en kennis verzamelt rond rouwrituelen vanuit intercultureel, in
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het bijzonder Surinaams perspectief. En via voorzitter Jennifer Chobin is er contact
met de vereniging Wehpokamanong, die het culturele erfgoed van Surinaamse
inheemse groepen in Nederland bewaart en aan de jonge generaties doorgeeft.
Contacten met groepen en organisaties met verwante doelstellingen is een richting
die de QFWF in de komende jaren verder wil uitbouwen. Hierdoor kan samenwerking
rond overlappende doelstellingen worden verkend en kan de QFWF zich versterken en
meer in de haarvaten van de maatschappij zichtbaar worden.
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