Interview

Door de gifteconomie leer ik
omgaan met veranderingen
Tosca Peschier legt uit hoe leven
van giften veerkrachtig maakt
Ruim een jaar geleden besluit Tosca het experiment aan te gaan. Ze neemt ontslag
en voorziet in haar levensonderhoud door het vragen van giften. Het doel: zich
fulltime kunnen wijden aan liefdevol activisme voor de Aarde.
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