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Dit boek beschrijft in toegankelijke taal hoe we allemaal rijk en gelukkig kunnen worden. Niet alleen in
Nederland, maar ook in de rest van de wereld. Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Toch is het waar en
mooi. Het begint met vragen stellen en keuzes maken. Waarom werken we? Wat is er zo goed aan kernfusie?
Waarom leidt meer consumptie niet tot meer geluk? Willen we meer zijn dan alleen werknemers en
consumenten? In Economie voor wereldverbeteraars neemt Peter van der Wel u mee door de wondere
wereld van de economie die heel eenvoudig blijkt te zijn als je maar weet hoe het werkt. Hij biedt een
uitgebreid economisch model dat wél rekening houdt met zaken als duurzaamheid, vrije tijd en geluk. Met
aandacht voor productieprocessen, belasting, onderzoek, internet, milieu, ontwikkelingsproblematiek,
auteursrecht en reclame. Dit boek is een praktische handleiding om te komen tot een leven met meer welvaart
en geluk voor iedereen.
* Dit is geen economieboek, toch gaat het wel over economie
* Het is geen
leerboek, toch kun je er veel uit leren
* Het is geen how-to boek, toch staat het vol met praktische tips
*
Het is geen sprookje, toch loopt het goed af
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