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1 / Victory 4 All
Concurrentie heeft zowel constructie als destructie tot gevolg. De winst van de één is 

het verlies van de ander. Per saldo is dit een zero sum game. 

We willen daarentegen naar een situatie waarin we Allemaal Winnen, waarin we niet 

tegen elkaar vechten maar samen werken aan een betere Wereld, een soepel draaiende 

economie, een gezonde leefomgeving, keuze vrijheid, welvaart en welzijn voor iedereen, 

een rechtvaardige verdeling van lusten en lasten, een einde aan alle terreur en misbruik, 

kortom: een Wereld waarin wij willen leven, die nooit verveelt, die mensen gelukkig 

maakt, een Wereld die niet alleen op korte termijn, maar ook over generaties heen 

houdbaar is. 



Allemaal Winnen (Een Andere Wereld) is gebaseerd op het proefschrift 

van Frank van Empel en Martin Bakker met de gelijkluidende titel: 

Allemaal Winnen Erasmus Universiteit, Rotterdam, 26 april 2012. 
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Wat de Hel!
Caro Sicking 

Lisette, 84, dement, geestig en avontuurlijk, kijkt 
anders naar de wereld dan de meeste anderen. Ze 
gaat de strijd aan met dementie.

Haar dochter, een nuchtere succesvolle 
nieuwslezeres gaat op zoek naar Lisette als die 
weggelopen is en maakt een maatschappelijk 
ongewenste keuze.

De derde vrouw is Samya, uit Nigeria. Ze is naar 
Nederland gebracht door vrouwenhandelaren, 
ontsnapt en komt in de verwarrende wereld van 
asielzoekers terecht.

De levens van de vrouwen raken met elkaar 
verweven, hetgeen tot surreële gebeurtenissen leidt.

Samya is opgetekend naar voorbeeld van echte 
vrouwen. De schrijfster heeft vijf jaar gewerkt met 
uitgeprocedeerde vrouwen en kinderen, waarvan 
een aantal slachtoffer van mensenhandel was.
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