
Lezing: 'Vrij en Blij uit de crisis met een nieuwe Bank en rentevrij 
geldsysteem URA' gegeven door Michael Sabbe 
 

Wist je dat 95% van het geld in omloop uit het niets gecreëerd 
wordt en dat dit uitsluitend op schulden gebaseerd is? De basis 
voor een harmonieuze samenleving is een gezond 
uitwisselingssysteem. 
 
‘Baas in eigen Bank'. Een stevig burgerinitiatief van professionals. 
Met uitzicht op Welvaart en Welzijn voor elke deelnemer via 
een coöperatieve pro-life fairtrade bank i.o. In meerdere landen 
actief en gedragen door vele duizenden mensen.  
 
We kunnen in 5 jaar tijd naar een gezonde economie. De URA 
kan ons nieuwe betaalmiddel zijn. 

 
 

Het is tijd voor verandering, bevrijding, echte welvaart in een rechtvaardige samenleving!  
 
 

Michael Sabbe geeft in België, namens United People Foundation, 
de unieke lezing 'Vrij en Blij uit de crisis met een nieuwe Bank en 
rentevrij geldsysteem URA'.  
 

Als econoom geeft hij een heldere uitleg over het op schulden 
gebaseerd geldsysteem en de invloed ervan op ons dagelijks leven. 
Er wordt gekeken naar echte oplossingen via een eerlijke bank, een 
rentevrij geldsysteem los van de euro, die stand kan houden als al 
de andere banken in crisis verkeren. 
 

Michael Sabbe heeft economie gestudeerd en was daarna actief als 
bedrijfsleider in de textiel industrie, in de technologie sector en als 
pionier in de internet wereld en de nieuwe energie. 
 

Kom kijken en luisteren naar deze veel bezochte en unieke lezing, hoe we dit met zijn allen kunnen 
bewerkstelligen met een nieuwe bank van, voor en door mensen. 
 
Kijk ook op: Website van De Blije B en Info over de URA  
 
 

Het is dus voor iedereen interessant! 
 
Datum:   Dinsdag 28 maart om 19:30 u, inloop vanaf 19:00 u 
Plaats:    Centrum Woestara, Lariksdreef 5, Waardamme (Oostkamp) 
Inschrijven gewenst:  Muisklik op msabbe@unitedpeople-foundation.org voor aanmelding 
 

Bijdrage van 5 euro per persoon om de onkosten van de zaal te vergoeden. 
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