ALLIANTIE ELIANT
FRIENDEN EN DONATEURS

Beste vrienden van ELIANT,
Wij zijn bijzonder blij dat de kring van vrienden en
donateurs van ELIANT groeit en momenteel al 2065
mensen telt. Het is zeer bemoedigend dat u zich
samen met ons u inzet voor Europa om tussen Oost
en West een vrije ruimte te handhaven waarin
culturele ontwikkelingen plaats kunnen vinden die
gericht zijn op ethische waarden en niet in de eerste
plaats op glans en macht van individuele naties en hun invloedssfeer.
En dus zijn wij dankbaar dat behalve Michaela Glöckler
en Susanna Küffer Heer wij nu ook Alexander Schwedeler
kunnen ontvangen als derde lid van het management
team. Hij is een ervaren bankier en managementconsultant en heeft ELIANT hoog in het vaandel.
Bovendien heeft de European Council for Steiner
Waldorf Education (ECSWE) die in Brussel
vertegenwoordigd is zich bereid verklaard voor ons de
lobby-werkzaamheden in Brussel voor haar rekening te
nemen voor dit werkgebied.
Zoals u weet houdt ELIANT zich al enige jaren bezig met
het TTIP, het Trans-Atlantische Vrijhandels en
Investeringsverdrag. Op 15 en 16 juni organiseert
ELIANT, in samenwerking met de Internationale
Vereniging van Antroposofische Artsenassociaties (IVAA), Demeter International (DI) en
het European Council for Steiner Waldorf Education (ECSWE), een twee-daagse
conferentie in Brussel. Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) ondersteunt
ons en stelt ons ruimte ter beschikking in zijn gebouw voor deze conferentie.
Vanuit het perspectief van ELIANT heeft het verder geen zin om ons tegen het geplande
verdrag te verzetten. Wat verder helpt is de dialoog. Daarom willen wij het gesprek
aangaan met de verantwoordelijke personen van de EU-Commissie en met EUparlementariërs. Wij willen hen op menselijk niveau benaderen en tonen waarom het zo
belangrijk is dat de culturele Europese waarden die door ELIANT ondersteund worden
mede opgenomen worden in dit verdrag. Wij zijn vol vertrouwen dat zij open zullen
staan tegenover onze argumenten.

ALLIANTIE ELIANT | Rue du Trône 194 | 1050 Brussel | België
Telefoon : +32(0)16 843334 | E-mail: info@eliant.eu | Web: www.eliant.eu

ALLIANTIE ELIANT
FRIENDEN EN DONATEURS

Wij zijn blij dat het door uw ondersteuning mogelijk is proactief te werken aan de taak
van ELIANT en wij hopen zeer dat u verder zult meehelpen om meer donateurs te
werven.
Met hartelijke groet,
namens het ELIANT bestuur,
Michaela Glöckler

In Nederland en Europa (met uitzondering van Zwitserland):
Allianz ELIANT/Förderstiftung Anthroposophische Medizin
Konto Nr.: 790 255 50 01
BLZ: 430 609 67
GLS Bank Bochum
IBAN: DE66 4306 0967 7902 5550 01
BIC/Swift: GENODEM1GLS
In Nederland:
Triodos Bank
Iona Stichting, Amsterdam;
Rek.nr. 21.21.89.840; o.v.v. Alliantie Eliant;
IBAN: NL23 TRIO 0212 1898 40
BIC: TRIONL2U
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