
WHAT THE TELLUS NOVA FOUNDATION IS ABOUT 

Onze organisatie bestaat om een wereldse cultuur van individuele identiteiten, 
rationalisme, en kritisch denken te verspreiden, samen met tastbare projecten om 
economisch benadeelde mensen te helpen bij het starten van hun eigen bedrijven, of 
het najagen van hun doelen in kunst en wetenschap. Wij geloven erin dat dit het pad 
is naar wereldvrede en eendracht, om mensen de mogelijkheden te geven in het 
echte leven die zij nodig hebben, terwijl wij de gedachtegang aanmoedigen die 
nodig is om hun doelen te bereiken in tijden van tegenspoed. Door een positiever 
milieu te creëren voor mensen, kunnen we een positievere toekomst creëren. Door 
onze eigen zakelijke ondernemingen te creëren, en samen te werken met anderen, 
kunnen we een grondslag voor financiering blijven ontwikkelingen om subsidies te 
verstrekken aan economisch benadeelden om hun eigen bedrijven te starten, naar 
school te gaan, en te werken aan projecten in kunst en wetenschap. We zullen onze 
bedrijven en partnerbedrijven gebruiken om banen te creëren voor senioren en 
economisch benadeelden om werk te vinden. Om de financiering te behalen, moeten 
we de zelfvoorziening van onze organisatie vergroten, en onze lange termijn doelen 
voltooien. We geloven erin dat, als we leesmateriaal produceren, en eraan werken 
om het idee te verspreiden dat de enige deelbare eenheid onder de menselijke soort, 
de individuele is en onze eigen ervaring van het leven, de conflicten tussen culturen 
overbrugd kunnen worden. Als we een basis voor onze financiering kunnen 
ontwikkelen op een adequaat level, onze tastbare inspanningen om lokale 
regeringen en andere non-profits in de ontwikkeling van gemeenschappen te helpen, 
gepaard met onze niet tastbare moeite om mensen aan te moedigen om weg te gaan 
van tribalisme en op zoek te gaan naar rationaal denken, kritisch denken, en om te 
identificeren als individuen in plaats van als een groep, zullen wereldvrede en 
welvaart aanzienlijk beter te realiseren zijn. 
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