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We kijken terug op een mooi jaar waarin we veel hebben ondernomen en 

bereikt. Zo hebben we onder meer HUBOT, het uitzendbureau voor mens 

én robot, en de Next Nature Academy gelanceerd. Daarnaast hebben we 

twee succesvolle Living Labs uitgevoerd met de ECO coin, en schreef 

Koert van Mensvoort zijn Brief aan de Mensheid.

De ECO coin is een digitale munteenheid 

die ecologische waarde uitdrukt. Zo 

brengen we economie en ecologie in 

balans. Afgelopen jaar hebben we twee 

succesvolle Living Labs uitgevoerd, 

waarbij in totaal 48.000 mensen kennis 

hebben gemaakt met Next Nature 

Network en de ECO coin. 

Meer weten? Bezoek www.ecocoin.com

Tijdens de Dutch Design Week opende 

HUBOT, het uitzendbureau voor mens én 

robot. De expositie toont 16 speculatieve 

beroepen die op een positieve manier laten 

zien dat robotisering niet alleen banen 

wegneemt, maar ook kansen biedt en geheel 

nieuwe beroepen mogelijk maakt. We zijn 

bijzonder trots om mee te delen dat meer dan 

30.000 bezoekers de tentoonstelling hebben 

bezocht en de jobtest hebben voldaan. 

Doe de jobtest via www.hubot.org
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De Next Nature Academy biedt de next 

nature filosofie, tools en methodieken om 

anders te leren nadenken over natuur en 

technologie. De Academy brengt mensen en 

projecten op synergetische wijze bij elkaar: 

Bekijk inspirerende lezingen, doe mee met 

een interactieve workshop, of bezoek een van 

onze reizende exposities.

De Next Nature Academy op je deurmat! 

Deze toolkit is een workshop-in-

een-doos en draagt bij aan het beter 

begrijpen en bespreekbaar maken van 

technologie. Daarnaast vergemakkelijkt 

het brainstormsessies en zet het aan tot 

innovatief nadenken.

www.pyramidoftechnology.com

Ter gelegenheid van de Internationale Dag 

van de Aarde, gevierd op 22 april 2017, 

schreef Koert van Mensvoort zijn Brief aan 

de Mensheid. Hiermee hoopt hij ons, de 

mensheid, na te laten denken over onze rol 

op aarde, want onze kinderjaren zijn voorbij. 

De Brief aan de Mensheid is geschreven 

voor alle mensen op aarde, vandaag en 

in de toekomst. Lees de brief op 

www.lettertohumanity.org
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SLUIT JE AAN!

VÓÓRUIT NAAR DE NATUUR!

We hebben inmiddels leden in 34 landen, van Mexico tot Japan, 

van Noorwegen tot Marokko. Voor slechts 25 euro per jaar bouw je 

mee aan onze gezamenlijke missie, en word je wekelijks op de 

hoogte gehouden omtrent de laatste ontwikkelingen rondom 

 onze next nature wereldwijd.


