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Nieuws over een nieuw spel, workshops én een kortingsaanbod
speciaal voor nieuwsbrieflezers.

Details
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27 januari* lancering:
'Heeft de dood een kleur?' en 49 andere
filosofische vragen over leven en dood.

50 filosofische vragen over leven en dood. Voor kinderen en jongeren (en
voor volwassenen die nog durven denken....). Voor thuis, voor op school, voor
elke plek waar je in gesprek kunt met elkaar. Mariska, één van de twee mensen
achter Games That Matter, was docente filosofie en filosoferen met kinderen op
een PABO. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, dus een spel met
filosofische vragen kon niet uitblijven.

https://us11.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=638481

1/3

10-7-2019

Campaign Overview | Mailchimp

Waarom filosoferen? Filosoferen is niets anders dan open en
onbevooroordeeld naar de wereld om je heen kijken en erover praten met
elkaar. Verwondering staat centraal. Net als de dialoog. Het gaat niet om je
gelijk krijgen, niet om het winnen van een discussie. Het gaat om samen
onderzoeken, samen bespreken, samen verkennen.
De verkennende en onderzoekende houding die filosoferen met zich mee
brengt, helpt om een 'lastig' onderwerp als de dood veilig te bespreken. Het
komt daardoor niet te dichtbij terwijl het juist wel dichtbij komt omdat het ook
over jouw persoonlijke mening gaat. De perfecte paradox.
Op 27 januari zal het eerste exemplaar uitgereikt worden op de PABO in
Enschede (Saxion hogeschool).

Speciaal voor jou als nieuwsbriefontvanger bieden we je een
korting aan als je het spel aanschaft. In plaats van 12,95, is de prijs
slechts 10,00. Deze aanbieding geldt vanaf 28 januari tot 27 februari.
De kortingscode die je bij het bestellen via de site kunt invullen is
KLEUR. Het bedrag wordt dan automatisch aangepast.
* 27 januari is de geboortedag van Donny, het op 17-jarige leeftijd overleden broertje van Mariska
Overman. "Heeft de dood een kleur?" is gecreëerd in zijn nagedachtenis.

Binnenkort starten we met workshops. Deze zullen gericht zijn op het
praten over de dood en gespreksvoering. Houd de site in de gaten voor ons
aanbod: www.gamesthatmatter.nl .
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