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Heb jij een warm hart voor duurzaamheid en wil je bijdragen aan 
een florerende lokale gemeenschap? 

 
 
Dan nodigen we je op woensdagavond 6 november heel graag uit voor de inspiratie-
avond: “Hoe kan lokaal geld bijdragen aan een florerende gemeenschap?” 
 
 
Over de spreker: 

Gastspreker van deze avond zal Jac Hielema van Economy 
Transformers Academy zijn. 
Tijdens een reis met zijn ouders door India werd Jac 
Hielema als 16-jarige rijke jongeling geconfronteerd met 
bittere armoede. Hoe is er zo’n kloof tussen rijkdom en 
armoede mogelijk? Waarom groeit die kloof nog steeds? 
Kunnen we niet gewoon de gezamenlijk geproduceerde 
koek in goed onderling overleg met elkaar delen? En welke 
rol speelt geld daarin? Sinds die gebeurtenis verdiepte Jac 
zich in de geschiedenis van het geld om de huidige geld-
situatie in de wereld te begrijpen. Ook ontwikkelde hij een 
visie op hoe geld als middel voor gezonde gemeenschaps-
vorming op een vruchtbare manier begrepen en ingezet kan 
worden, én hoe de huidige geldsituatie omgevormd kan 

worden. Tijdens de avond in Arnhem zal hij op een levendige en belevende manier 
deze visie schetsen en in gesprek brengen. 
 
 
Waarom dit najaarsevent? 
Ter gelegenheid van het eenjarig bestaan organiseert Arnhems Hert op 6 november 
deze inspiratie-avond.  
 
 
Waar en hoe laat? 
Dit najaarsevent zal plaatsvinden bij de Coehoorn, Coehoornstraat 17 in Arnhem.  
Inloop vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur (tot circa 22.00 uur). 
 
 
Hoe aanmelden? 
Aanmelden kan via de website www.arnhemshert.nl of door een mail te sturen met je 
contactgegevens naar welkom@arnhemshert.nl. De kosten bedragen 10 € bij 
voorinschrijving en 15 € aan de zaal. 

http://www.arnhemshert.nl/
mailto:welkom@arnhemshert.nl
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Wat is de band met Arnhem? 
Arnhem heeft al sinds lange tijd iets met geld en betaalsystemen. De eerste met 
zekerheid toe te schrijven Gelderse munten zijn de te Arnhem geslagen penningen 
op naam van graaf Gerard (1207-1229). De munten vertonen zijn naam en wapen 
met de drie bloemen (bron). Van latere datum zijn de Gelre (2007) en de Gildenmunt 
(2014). En ook landelijke betaalsystemen hebben hun oorsprong in Arnhem: De 
Florijn en de United (van United Economy). En de internationale bitcoin heeft een 
actieve kern in Arnhem (Arnhem bitcoinstad). En dan natuurlijk het in 2018 
geïntroduceerde Arnhems Hert, een duurzame lokale gemeenschap van 
ondernemers en vrienden met een positieve impact op de lokale economie. 
 
 
Arnhems Hert is een community van lokale inwoners, organisaties én ondernemers. 
We stimuleren ondernemers en vrienden om elkaar actief op te zoeken, 
met elkaar te verbinden en daarmee lokale transacties te realiseren.  
Dit met het betaalmiddel Arnhems Hert en een betrouwbaar betaalsysteem als 
grondslag.  
Bakkerij Tom van Otterloo, Duurzaam maatpakken atelier Dutch Spirit en Infinite 
Inspiration zijn initiatiefnemers van het Arnhems Hert. 
 
 
Wil je eerst meer weten of ons iets vragen? 
Dat kan, neem dan contact op via de mail: welkom@arnhemshert.nl. 
Of bel een van de initiatiefnemers: Tjwan Oei (06 – 40 12 14 10  
of Houwke Ong (06 – 41 21 48 00) 

https://www.unitedeconomy.nl/
http://www.bakkerijtomvanotterloo.nl/
https://www.dutchspirit.com/
https://www.infiniteinspiration.nl/
https://www.infiniteinspiration.nl/
mailto:welkom@arnhemshert.nl

