
 



 



 

 
Het SUM-Monument – Converging Worlds 
Het Sustainable United Monument brengt wereldwijd, landelijk, stedelijk 
en ook bij jou in de buurt mensen bij elkaar om de duurzame vrede, 
samenleving, economie en gebruikskringloop te vieren, toe te passen, 
plannen en overleggen. 
 
Eens waren er tijden van onmenselijke verdeling van bezit, rechten en 
inkomen. Mensen raakten in verdrukking, armoede en onvrede. Oorlogen, 
rooftochten en slinkse ontginning, productie en handel leverde geen 
duurzame verhoudingen. Dit verstoorde het ecologisch evenwicht. 
 
Zo leert de mensheid te leven in harmonie met elkaar en met de 
haar omringende en voedende natuur.  Nu kunnen mensen van 
alle leeftijden, achtergronden en toekomstvisies bijeenkomsten 
organiseren om samen SUM Monumenten te bouwen, van elkaar 
te leren, elkaar te kennen en het levensfeest te vieren. Jij kan daar 
actief aan meedoen. 
 
De verschillende uitvoeringen  van het SUM-Monument 
Naast deze bouwplaat versie van 23 cm hoog, zijn er ook kleine 
glazen 10 cm press-papiers, 30 cm hoge 3D prints, een 46 cm van 
karton als bouwplaat; van multiplex 1,04 m, 1,56 m, 2,92 m en 
4,48 m verkrijgbaar als bouwtekening, bouwpakket en kant en 
klare versie; en ook van staal in 6,00 m en 8,00 m. Als je maatwerk 
wilt kunnen we dit in goed overleg organiseren. Houdt dan wel 
rekening met extra leveringstijd.   
 
Converging Worlds – Symboliek  
De tweede naam van het SUM-Monument is Converging Worlds. Dit staat 
symbool voor het bij elkaar brengen van alle windstreken, natuurkracht, 
kennis, middelen en mensen om inderdaad de toekomst te bouwen die 
we nodig hebben om duurzaam in harmonie te kunnen leven, zonder 
armoede, gebrek of zorgen. Dat dit niet van zelfsprekkend is bewijst de 
geschiedenis. Alleen door er met z’n allen voor te kiezen, het neer te 
zetten en te onderhouden, kunnen we eenheid in de wereld brengen. 
 

  
De bouwplaat 
Druk de bouwplaat pagina’s af op 160 grams, liefst gerecycled papier.  
Knip en plak eerst de wereldbollen in elkaar: plak de feestvierende 
mensen op de kleine bol en knip langs de continent contouren om de 
grote wereldbol te optimaliseren. Knip vervolgens de ringen uit en maak 
de inkepingen net zo breed als dat het papier dik is, dan kunnen later de 
acht staanders goed op hun plaats houden. Knip nu ook de staanders uit 
en plak er zes naast elkaar aan de ringen. Hang dan de grote wereldbol 
op; bijvoorbeeld met drie á vier spelden, een touwtje of papieren 
steuntjes  aan  de  staanders. Plak  de  twee  overige  staanders  aan  de 

ringen en bekroon je werk door de kleine bol boven op de ring 
boven de staanders. Je SUM-Monument is nu klaar. Zorg goed 
voor hem, zorg dat hij goed in het zicht staat en lang  mee gaat. 
 
En dan … 
Organiseer een limonade feestje, een koffie party of een ander 
feest, met je Converging Worlds in het midden. Houdt een 
welkom speech en vertel wat over de achtergrond van het 
monument, wat jou drijft om de wind achter de nieuwe wereld 
te zijn en welk thema of welke actie je tijdens de bijeenkomst 
wilt bespreken of realiseren. Meld je aan als wereldburger en 
vredesstichter bij het www.wfbn.nl en lees en leer over 
duurzaamheid   op   www.worldsustainabilityfund.nl.  Creëer  je 
 eigen duurzame omgeving door je levens-
bronnen te optimaliseren en geniet van de  

natuur en het leven door echte aandacht, 
betrokkenheid en deelgenoot te zijn en anderen 
er bij te betrekken. Deel je vorderingen op het 
internet en ook locaal door oproepen te plaatsen 
en SUM-Monumenten en SUM-feesten te orga-
niseren.  
 
Contact, meer bouwplaten en info 
Op www.worldsustainabilityfund.nl vind je de .pdf 
van deze bouwplaat en ook alle andere informatie. 
 

 

http://www.wfbn.nl/
http://www.worldsustainabilityfund.nl/
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