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De QFWF wil bijdragen aan een cultuur van 

openheid voor culturele diversiteit (inter-esse) door 

middel van het aanboren van de eigen en 

gezamenlijke historische interculturele wortels en 

wijsheidstradities.
w: stichting-quest-for-wisdom-foundation

De Quest for wisdom 

foundation heeft het 

stimuleren van interculturele 

levenskunst tot doel

QFWF Doelstelling

https://questforwisdom.org/stichting-quest-for-wisdom-foundation/


De rode draad van de QFWF
Het Rad van interculturele levenskunst vormt de 

filosofische en visuele samenhang tussen de drie 

QFWF-quests, de missie en de doelstellingen

Het Rad verheldert de herkenbaarheid van de drie 

Quests for wisdom van de QFWF:

o Quest 1 — het Wijsheidsweb

o Quest 2 — de Spel- en dialoogvormen en storytelling

o Quest 3 — de Ontmoetingsdagen, de Masterclasses en 

het QFWF-videokanaal

Dit Rad is door de QFWF ontwikkeld



✓ de vijf elementaire velden,

✓ de zestien (inter)culturele wegen,

✓ de zes dimensies

Rad van interculturele levenskunst

vormen met elkaar het 

complete 

Rad van interculturele 

levenskunst

w: het Rad

https://questforwisdom.org/wijsheidsmap/


Vijf elementaire velden van wijsheid
• Aarde — het oog — symbool van natuurlijke verbondenheid en 

lijfelijk, geaard present-zijn

• Water — het hart — symbool van liefdevol meanderen met de 

natuurlijke stromen en tegenstromingen

• Lucht — het hoofd (spiraal) — symbool van ademhaling, 

afstemming binnen en buiten, inzicht en aandachtig zijn

• Vuur — de hand — symbool van offeren, transformatie en 

handelend veranderen

• Ether — de quintessence (lemniscaat) — symbool van het 

samenspel van de vier elementen, van alchemie en 

ontmoetingen, verbindingen en breuken





Zestien (inter)culturele wegen

De ‘aarde’ wijsheidswegen zijn vooral karakteristiek voor 

traditioneel vanuit natuurlijke verbanden levende volkeren: 

Afrikaanse; Indiaanse; en Aboriginal, Maori en andere 

oorspronkelijke volkeren uit Oceanië

De ‘water’ wijsheidswegen zijn vooral karakteristiek voor 

natuurlijke (tegen)beweging en kosmische wetten volgende 

meanderende leefwijzen: 

Confuciaanse; daoïstische; en soefi stromingen

De ‘lucht’ wijsheidswegen zijn vooral karakteristiek voor de 

op paden van inzicht en adem gebaseerde tradities: 

boeddhistische, advaita vedanta; gnosis en mystieke; 

Germaanse, Keltische en Noordse perspectieven 



Zestien (inter)culturele wegen II
De ‘vuur’ wijsheidswegen zijn vooral karakteristiek voor 

religieuze en spirituele tradities, waarin de betekenis van 

het vuur en strijd tussen goed en kwaad, offers en 

transformatie een belangrijke rol spelen: animistisch-

sjamanistische; hindoe; en monotheïstische — zoroastrische, 

joodse, christelijke en islamitische — richtingen

Het ‘etherveld’ verwijst naar het gegeven dat de zoektocht 

naar wijsheid — hoewel cultureel verschillend en kleurrijk 

vormgegeven — in alle culturen voorkomt en gevoed wordt: 

door ontmoetingen tussen culturen en profiel krijgt door: 

raak-, snij- en breukvlakken in de geschiedenis en tussen 

tijdperken



pictogrammen © Louis Van Marissing

Zestien (inter)culturele wegen III





Zes dimensies
Via de dimensies wordt op gelaagde wijze aandacht 

gegeven aan de interculturele betekenis en 

cultuurhistorische herkomst van wijsheidstradities 

a) visies, filosofie

b)verhalen, mythen

c) rituelen, ritualiteit 

d)symbolen, symboliek

e)praxis, ambachten en kunsten 

f) maatschappelijke actualiteit en/of een persoonlijke 

visie of doorleving

w: de zes dimensies

https://questforwisdom.org/redactionele-paginas/de-zes-dimensies/


Zes dimensies II

pictogrammen © Louis Van Marissing



✓ de vijf elementaire velden,

✓ de zestien (inter)culturele wegen,

✓ de zes dimensies

Rad van interculturele levenskunst

vormen met elkaar het 

complete 

Rad van interculturele 

levenskunst

w: gebruik van het rad

https://questforwisdom.org/wijsheidsmap/gebruik-van-het-rad/


Quest 1: het Wijsheidsweb — het verzamelen, 

ontwikkelen en publiceren van (inter)cultureel en 

kunstzinnig materiaal

Quest 2: de Spel- en dialoogvormen en storytelling —

het ontwikkelen van culturele wijsheid tot een 

Gulden snede van educatief materiaal

Quest 3: de Ontmoetingsdagen, Masterclasses en het 

QFWF-videokanaal — het organiseren van levende 

ontmoetingen

Drie QFWF-Quests



Vier pijlers
❖ Spelvormen: Mens, ken je zelf, het filosofisch-mythische 

bordspel bedoeld voor ontwikkeling van filosofische 

levenskunst

❖ Dialoogvormen: Wat is de kwestie?-Wat is de questie!, de 

dialoogtafel bedoeld voor het ont-dekken van 

filosofische– en levensvragen (questies) achter kwesties 

❖ De digitale spelvorm: de game Quest for wisdom, bedoeld 

voor het ontdekken en verrijken van de persoonlijke 

levensstijl en ten behoeve van gemeenschapsvorming

❖ Storytelling: verhalen vertellen uit alle windstreken

Quest 2: Spel- en dialoogvormen, en 

storytelling

w: Quest-2

https://questforwisdom.org/stichting-quest-for-wisdom-foundation/weg-2/


Mens, ken je zelf

het filosofisch-mythische bordspel



Workshop met Mens, ken je zelf



Wat is de kwestie?-Wat is de questie!

ont-dekkende dialoogvormen

voor grote en kleine kwesties



game Quest for wisdom

digitale spelvorm



Storytelling project 

Mede bedoeld om de waarden van het wereldwijde 21e-

eeuwse burgerschap zoals inclusiviteit, culturele diversiteit 

en interculturele wijsheid te verbeteren.

De kunst van verhalen vertellen èn het delen van 

verhalen uit verschillende culturele achtergronden 



Quest 3: Ontmoetingsdagen, 

Masterclasses en QFWF-videokanaal

Het materiaal — dat dienstbaar is aan menswording 

en gemeenschapsvorming — wordt zowel op het 

Wijsheidsweb gepubliceerd, als dat ze de 

Ontmoetingsdagen en de Masterclasses rond thema’s 

van interculturele levenskunst helpt vormgeven.

Abonneer je svp op het QFWF-videokanaal; met 100 

abonnees mogen we onze eigen naam aan dit kanaal 

geven! Abonneren?

w: QFWF-videokanaal en Quest-3

https://www.youtube.com/channel/UCgfC4XAGLQCfzJtlu_lhknQ
https://questforwisdom.org/stichting-quest-for-wisdom-foundation/weg-3/


Ontmoetingsdagen en Masterclasses



Het Wijsheidsweb is een forum voor 

interculturele levenskunst waar de waarde 

van het verschil en de schoonheid van het 

anders zijn, centraal staan.

Quest 1: het Wijsheidsweb

w: Quest-1

https://questforwisdom.org/stichting-quest-for-wisdom-foundation/weg-1/


Het Wijsheidsweb is een organisch groeiend 

web met teksten en ander materiaal 

zoals poëzie, muziek en zang, kunst, foto’s, 

afbeeldingen en filmpjes, … 

over wijsheidstradities uit Oost en West, 

Noord en Zuid in de vorm van het 

Rad van interculturele levenskunst

Presentatie van het Wijsheidsweb



Inhoud van het Wijsheidsweb
❖ Redactionele pagina’s (circa 75)

❖ Wijsheden (ruim 270, circa 1 dozijn verschijnt op nieuwe maan)

❖ Forum/platform (meer dan 180; berichten verschijnen op ek; 

vm; lk; en op feestdagen wereldwijd)

❖ WW-Auteurs (zo’n 70; zijn auteurs, acteurs, kunstenaars, 

ontwerpers, opstellers, fotografen, tekenaars, makers van video en 

film en andere producenten van tekst, beeld, geluid, en 

belanghebbenden, die de teksten en ander materiaal ter beschikking 

van het Wijsheidsweb hebben gesteld)

❖ Nieuwsbrief Spinnend web (12; verschijnt 1 maal per 

kwartaal)

❖ … Juni 2019

































WW Redactie en Redactieraad



QFWF Nieuwsbrief ‘Spinnend web’

De Nieuwsbrief Spinnend web geeft 

bekendheid aan het gedachtegoed van 

de QFWF

In Spinnend web staan bijvoorbeeld 

nieuws over het WW en Storytelling en 

aankondigingen van Ontmoetingsdagen 

en Masterclasses

Auteurs krijgen ad hoc achtergrondinfo 

via de Nieuwsbrief Spinners en Wevers

Spinnend web verschijnt 1 maal per 

kwartaal en heeft circa 1100 abonnees 

Abonneren? Mail: info@questforwisdom.org

mailto:info@questforwisdom.org


Bestuur, Ereleden, Kringen van betrokkenen — met 

WW auteurs en Ontwikkel- en werkgroepen –, 

WW Redactie en WW Redactieraad

Een groeiend netwerk van mensen, dat op zeer 

diverse wijze bijdraagt aan het Wijsheidsweb, dat 

het Educatief materiaal ten behoeve van 

interculturele levenskunst helpt vormgeven en dat 

Ontmoetingsdagen en Masterclasses organiseert.

Herkomst: Amsterdamse, en Gooische Meren Vrijwilligerscentrales, 

coaching, congres, cursisten, familie, internet – social media, 

kennissen, kennissen van kennissen, netwerk(en), scouten, studie, 

tip, (vorig) werk, vrienden, workshops, …

QFWF organisatie



QFWF en WW mijlpalen
10-10-16 Oprichting van de QFWF

22-12-16 Oprichtingsfeest van de QFWF

23-06-17 1e Ontmoetingsdag van de QFWF

21-12-17 Het WW gaat met Redactionele pagina’s online

01-01-18 De QFWF verkrijgt de culturele ANBI status

02-18 48 Wijsheden op het WW gaan publiek 

Iedere nieuwe maan verschijnt circa een dozijn Wijsheden

03-18 Uitbreiding WW met het Forum/platform 

Het Forum volgt het lunaire pad: ek, vm, lk en op feestdagen wereldwijd

06-18 De Koninklijke Bibliotheek neemt de vier QFWF-websites op in het 

nationaal digitaal archief

08-18 Statistische analyse op de vier QFWF-websites operationeel

08-18 Opening QFWF-video kanaal

25-11-18 2e Ontmoetingsdag van de QFWF

12-18 Ontwikkeling Storytelling project met diverse culturele tradities

01-19 Ontsluiten van alle WW-bijdragen met Engelstalige ‘tags’, ook met 

terugwerkende kracht

03-19 Start met het integreren van de drie QFWF Quests op twee websites

07-09-19 3e Ontmoetingsdag van de QFWF



01-01-18 De QFWF verkrijgt de culturele ANBI-status

06-18 De Koninklijke Bibliotheek neemt vier QFWF-

websites op in het nationaal digitaal archief

01-19 Ontsluiten van alle WW-bijdragen met 

Engelstalige ‘tags’, ook met terugwerkende 

kracht

03-19 Start met het integreren van de drie QFWF 

Quests op twee websites

QFWF en WW mijlpalen II



QFWF: culturele ANBI-status

De QFWF is fiscaal aangemerkt als 

culturele Algemeen Nut Beogende 

Instelling (culturele ANBI).

Donateurs van culturele ANBI’s hebben 

een extra belastingvoordeel, omdat 

voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Doneren aan de QFWF, fondsenwerving

Donaties zijn van harte welkom!

Doneren kan door overmaking op 

NL14 TRIO 07 77 82 76 54 t.n.v.

Quest for wisdom foundation te Weesp
w: doneren

https://questforwisdom.org/donaties/


Quintessensespel: de vijf elementen


