Op weg naar wijsheid
Pitch en Plan van aanpak

Pitch
De grote zoektocht van onze tijd gaat over de vraag hoe
miljarden mensen met elkaar in vrede en welzijn kunnen
samenleven op een manier die is afgestemd op de
ecologie van de aarde.
Het antwoord hierop is niet vrijblijvend en bepaalt mede
of de menselijke soort de titel waard is die zij voor zich
zelf heeft bedacht: homo sapiens - wijze mens.
Als Walk of Wisdom willen we positief aan die zoektocht
bijdragen. Door ruimte te maken voor bezinning op
pelgrimsroutes waar mensen ervaren dat ze onderdeel
zijn van het landschap. Met als baken van vertrouwen
een symbool - door twee bezielde kunstenaars
ontworpen - dat zegt: mens, je hoort erbij. Je maakt deel uit van de schepping en kunt die mede
vormgeven.
We bestaan nu 6 jaar. Voor de pioniersroute van 136 kilometer rondom Nijmegen schreven zich meer
dan 10.000 pelgrims in. Het is tijd voor verdieping en groei. Die willen we vormgeven met de
introductie van een nieuw ritme van bezinning op de route: de pelgrimsgetijden.
Foto omslag: Jan Alers.

Pelgrimsgetijden
De pelgrimsgetijden zijn een lopend verslag van de zoektocht naar wijsheid die op de Walk of
Wisdom plaatsvindt. Ze verschijnen als e-book en hebben elk zeven ervaringen of beschouwingen
vanuit de route - voor iedere weekdag één. Je kunt ze thuis lezen of op de route onderweg.
In elk getijde staat een ander thema centraal. Rode draad die de pelgrimsgetijden met elkaar
verbindt, is wat ons als stichting raakt: de relatie tussen mensen onderling en met de natuur. Voor
elke pelgrimsgetijde nodigen we inspirerende personen uit om de route te lopen en een bijdrage te
leveren. Kunst en poëzie ‘verluchtigen’ de teksten. Na vier digitale pelgrimsgetijden maken we een
boek: het pelgrimsgetijdenboek Op Weg naar Wijsheid.
Wist je dat dit boek een voorloper heeft? Het heet Seizoenen van het Leven en verscheen bij
kunsthandel Intermedi-Art in 2015, bij de opening van onze route. Het boek is lang uitverkocht, maar
er staat nog een unieke uitgave met alle originele kunstwerken in de Nijmeegse Stevenskerk.

Oproep
De eerste -digitale - pelgrimsgetijde verschijnt in juni 2022 en kunnen we als stichting zelf
financieren. Voor het vervolg hebben we hulp nodig. Wat kun je doen?

Niet financiële manieren om te helpen:
● draag een inspirerende persoonlijkheid voor die we uitnodigen de route te lopen en een
verslag te schrijven.
● woon je aan de route? We hebben slaap- en eetadressen nodig voor onze gasten.
● web - en sociale media vaardigheden? Onze website en Facebook pagina’s hebben aandacht
nodig.
● goed in Engels? We hebben hulp nodig bij het vertellen van ons verhaal voor een
internationaal publiek.
Sponsoring:
● Financier het honorarium voor een inspirerende gast pelgrim.
● Doneer €10,- voor de eerste pelgrimsgetijde, verschijning juni 2022. Je krijgt een uitnodiging
voor de presentatie en financiert zo de tweede pelgrimsgetijde.
● Koop één van de miniaturen uit het eerste pelgrimsgetijdenboek Seizoenen van het Leven en
haal zo een stuk cultureel erfgoed in huis.
● Help ons bij de veiling van de unieke uitgave van Seizoenen van het Leven met alle originele
kunstwerken. De uitgave staat te pronken in de Stevenskerk. Startprijs: €15.000,● Financier onze Vlaamse verkenning voor de uitbreiding naar het buitenland.

