Anders leren
lezen en schrijven
Dit blad is op zoek naar ontwerpen voor een veerkrachtige toekomst. Prima,
die hebben we nodig. Maar veerkrachtig wordt de toekomst alleen, als de
mensen veerkrachtig zijn. De kwestie is dus: hoe help je mensen veerkracht
te ontwikkelen? Met een blad als dit bereik je in het beste geval alle mensen
die weleens iets lezen. De mensen die dat niet doen, omdat ze het simpelweg
niet kunnen, bereik je nooit. Net die groep mensen groeit als kool.
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