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korting op een wenskaart...

'Day at the Park'
Zondag 10 juli is het zover. Van 12.00 tot 18.00 organiseren wij in samenwerking met
Death Café NL en Denkjewel.nl een informele bijeenkomst in het park ' Oog in Al' in
Utrecht, op loopafstand van het station. We komen samen om te praten, te eten en te
drinken (neem zelf lekker eten en drinken mee), over leven & dood. Er worden Death
Cafés gehouden, er is een filosoof die in gesprek gaat met mensen in kleine groepjes, en
er zijn mini-Before-I-Die-Wall-bordjes waarop wensen geschreven kunnen worden en
waarmee je op de foto gezet kunt worden (door een professionele fotograaf). Alles gratis
en voor niets. Mocht het slecht weer zijn, we hebben ook een uitwijkmogelijkheid in de
nabije omgeving. Voel je vrij om te komen en zo lang of zo kort aanwezig te zijn als jij
wilt. En neem vrienden en familie mee!

'Zullen we over de dood praten?' - Bierviltjes
Zondag 10 juli zal een bijzondere gelegenheid worden waar we elkaar in het echt kunnen
ontmoeten, kunnen netwerken, kunnen delen. Wij nemen in ieder geval nog een gratis
verrassing mee: unieke bierviltjes met daarop 19 vragen over leven & dood. Om uit te
delen, te houden, ergens neer te leggen. Zodat zoveel mogelijk mensen net als wij het
gesprek over de dood aan kunnen gaan. Vanaf 11 juli zijn de viltjes ook te bestellen via
onze webshop op www.gamesthatmatter.
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Deel via Facebook

Tweet

Mail naar een vriend

Korting op één van de Kaarten van Betekenis in juli en
augustus
In de zomermaanden juli en augustus hebben we wederom een aanbieding voor één van onze wenskaarten uit de
Kaarten van Betekenis-collectie. Dit keer is de Kaart 'Vertellen bloem' tegen korting te verkrijgen. Gebruik de
kortingscode BLOEM op de afrekenpagina in de webshop (www.kaartenvanbetekenis.nl), en betaal slechts 1,50 in
plaats van 2,95 voor de kaart!
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