
 
 
 
 

MANIFEST 
 
 
Are We Biased?  
Kan openheid en diversiteit je een boeiender leven opleveren? 
 
Misschien kan deze metafoor helpen bij het zoeken naar een antwoord: 
 
Veel mensen houden van reizen. Elk jaar maken we plannen om een nieuwe reis te bepalen, 
maar meestal komen we uit bij klassieke bestemmingen als Frankrijk of Spanje. We kennen er 
de taal, we weten dat het eten er lekker is, er zijn geen problemen met hygiëne … Om een 
andere bestemming te kiezen, moeten we heel wat hordes overwinnen. Maar door een 
andere minder voor de hand liggende optie te kiezen, zoals bijvoorbeeld Turkije of Marokko, 
kunnen we focussen op meer interessante ervaringen of eventuele opportuniteiten.  
 
Het wordt Marokko. We boeken een mooi all in hotel aan het strand en maken een paar 
mooie uitstapjes naar een avontuurlijke stad. We proeven er wat van het leven, en komen 
terug van een geslaagde vakantie met wat leuke foto’s en souvenirs. 
 
Maar wat hebben we allemaal nog gemist? Hebben we werkelijk contact gehad met de lokale 
bevolking? Hoe interessant was het geweest om van de geijkte paden af te gaan en een paar 
bergdorpen te bezoeken, waar je het echte leven van een doorsnee Marokkaan had leren 
kennen? Je volledig onder te dompelen in een echte authentieke Marokkaanse keuken – een 
feest voor alle zintuigen – of door toevallig op een feest terecht te komen waar je met de 
lokale bewoners een boeiend gesprek had kunnen hebben? 
 
We are all biased. Soms zijn we doubly biased. Vooroordelen zijn een kenmerk van mens zijn. 
Maar door telkens opnieuw open te staan – meer en meer – verleggen we de grenzen van 
ons leven, zowel uiterlijk als innerlijk. Dat is het effect van AWB – AreWeBiased.  
 

‘We keep our mind in a constant state of openness’ 
 
 

Openheid vanuit interesse is belangrijk om een betere verbinding te leggen met anderen. Om 
daardoor soms tot onze verrassing te ontdekken dat een bepaald idee of veronderstelling niet 
overeenstemt met de werkelijkheid.  Om te leren dat die nieuwe werkelijkheid ons net 
nieuwe ervaringen en inzichten oplevert. Om te ervaren dat diversiteit – op elk gebied - onze 
eigenheid niet bedreigt, maar onze wereld juist rijker en boeiender maakt.  
 
Dat is waar AWB voor staat. 
 
 



Onze houding is open – ook kritiek is welkom. Onze mindset is gericht op verbinding.  
Onze keuzes zijn ‘grensverleggend’; we durven ondanks onbehagen uit onze comfort zone te 
komen. 
Ons wereldbeeld is vanuit diversiteit verbinden.  
Daarom kiezen we bewust om het positieve te benadrukken. Uit cijfers blijkt dat 75 % van al 
het nieuws wordt weergegeven vanuit een negatief standpunt. Door net een positieve 
invalshoek te kiezen, hopen we dat het mogelijk is om anderen te inspireren.  
Door te experimenteren met muziek, kleding en keukens uit andere culturen – gaan we voor 
universaliteit. 
 
Hoe identificeren we onze vooroordelen – en welke stappen kunnen we ondernemen om ze 
te overwinnen? 
 

Hoe luisteren met oren, zonder oortjes? 
Hoe kijken met scherp gestelde lenzen, zonder oogkleppen? 

Hoe proeven, zonder verwachting hoe ‘het hoort te zijn’? 
Hoe voelen, dat samen sterker is dan alleen?  

Hoe ruiken aan een snuifje toekomst - vol hoop? 
 
Van workshops koken tot optredens met wereldmuziek, van culturele feestjes tot boeiende 
lezingen door interessante sprekers – we staan open voor alles en iedereen, dus ook voor u! 

 
 

لھ نحن  ؟نوزیحتم   
мы	предвзяты?	

sind	wir	voreingenommen?	
আমরা িক প(পাতদু,?	
sommes-nous	biaisés	?	

jsme	zaujatí?	
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