
  

RRAADDIICCAALL  IINNCCLLUUSSIIOONN  
  

  

AAnnyyoonnee  mmaayy  bbee  aa  ppaarrtt  ooff  BBuurrnniinngg  MMaann..  WWee  wweellccoommee  aanndd  

rreessppeecctt  tthhee  ssttrraannggeerr..  NNoo  pprreerreeqquuiissiitteess  eexxiisstt  ffoorr  

ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  oouurr  ccoommmmuunniittyy..  

  

IIeeddeerreeeenn  kkaann  eenn  mmaagg  ddeeeell  uuiittmmaakkeenn  vvaann  ddee  BBuurrnniinngg  MMaann  

ccoommmmuunniittyy..  WWee  vveerrwweellkkoommeenn  eenn  rreessppeecctteerreenn  iieeddeerreeeenn..  EErr  

zziijjnn  ggeeeenn  vveerreeiisstteenn  oomm  ddeeeell  uuiitt  ttee  mmooggeenn  mmaakkeenn  vvaann  ddee  

ccoommmmuunniittyy..  

    



GGIIFFTTIINNGG  
  

  

BBuurrnniinngg  MMaann  iiss  ddeevvootteedd  ttoo  aaccttss  ooff  ggiifftt  ggiivviinngg..  TThhee  vvaalluuee  ooff  

aa  ggiifftt  iiss  uunnccoonnddiittiioonnaall..  GGiiffttiinngg  ddooeess  nnoott  ccoonntteemmppllaattee  aa  

rreettuurrnn  oorr  aann  eexxcchhaannggee  ffoorr  ssoommeetthhiinngg  ooff  eeqquuaall  vvaalluuee..  

  

GGeevveenn  iiss  eeeenn  bbeellaannggrriijjkk  oonnddeerrddeeeell  vvaann  ddee  BBuurrnniinngg  MMaann  

ccoommmmuunniittyy..  DDee  wwaaaarrddee  vvaann  eeeenn  ggiifftt  iiss  zzoonnddeerr  

vvoooorrbbeehhoouuddeenn..  BBiijj  ggeevveenn  wwoorrddtt,,  aannddeerrss  ddaann  bbiijj  rruuiilleenn,,  

nniieettss  tteerruugg  vveerrwwaacchhtt..  

    



DDEECCOOMMMMOODDIIFFIICCAATTIIOONN  
  

  
IInn  oorrddeerr  ttoo  pprreesseerrvvee  tthhee  ssppiirriitt  ooff  ggiiffttiinngg,,  oouurr  ccoommmmuunniittyy  sseeeekkss  ttoo  

ccrreeaattee  ssoocciiaall  eennvviirroonnmmeennttss  tthhaatt  aarree  uunnmmeeddiiaatteedd  bbyy  ccoommmmeerrcciiaall  

ssppoonnssoorrsshhiippss,,  ttrraannssaaccttiioonnss,,  oorr  aaddvveerrttiissiinngg..  WWee  ssttaanndd  rreeaaddyy  ttoo  

pprrootteecctt  oouurr  ccuullttuurree  ffrroomm  ssuucchh  eexxppllooiittaattiioonn..  WWee  rreessiisstt  tthhee  

ssuubbssttiittuuttiioonn  ooff  ccoonnssuummppttiioonn  ffoorr  ppaarrttiicciippaattoorryy  eexxppeerriieennccee..  

  

OOmm  ddee  ttrraaddiittiiee  vvaann  ggeevveenn  ttee  bbeehhoouuddeenn  ttrraacchhtt  ddee  BBuurrnniinngg  MMaann  

ccoommmmuunniittyy  iieeddeerree  vvoorrmm  vvaann  ccoommmmeerrcciiëëllee  ssppoonnssoorriinngg,,  ttrraannssaaccttiiee  

ooff  rreeccllaammee  uuiittiinnggeenn  vveerrmmiijjddeenn..  WWee  ttrraacchhtteenn  oonnzzee  ccuullttuuuurr  ttee  

bbeesscchheerrmmeenn  vvoooorr  ccoommmmeerrcciiee  eenn  wwee  ggeelloovveenn  iinn  ddeeeellnnaammee  iinn    

ppllaaaattss  vvaann  ccoonnssuummppttiiee..  

    



RRAADDIICCAALL  SSEELLFF--  

RREELLIIAANNCCEE  

  

  

BBuurrnniinngg  MMaann  eennccoouurraaggeess  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ttoo  ddiissccoovveerr,,  

eexxeerrcciissee  aanndd  rreellyy  oonn  hhiiss  oorr  hheerr  iinnnneerr  rreessoouurrcceess..  

  

BBuurrnniinngg  MMaann  mmooeeddiiggtt  iieeddeerr  iinnddiivviidduu  aaaann  oomm  zziijjnn  ooff  hhaaaarr  

iinnnneerrlliijjkkee  bbrroonnnneenn  ttee  oonnttddeekkkkeenn,,  ddeezzee  ttee  oonnttwwiikkkkeelleenn  

eenn  eerr  oopp  ttee  vveerrttrroouuwweenn..  



RRAADDIICCAALL  SSEELLFF--

EEXXPPRREESSSSIIOONN  
  
RRaaddiiccaall  sseellff--eexxpprreessssiioonn  aarriisseess  ffrroomm  tthhee  uunniiqquuee  ggiiffttss  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall..  

NNoo  oonnee  ootthheerr  tthhaann  tthhee  iinnddiivviidduuaall  oorr  aa  ccoollllaabboorraattiinngg  ggrroouupp  ccaann  

ddeetteerrmmiinnee  iittss  ccoonntteenntt..  IItt  iiss  ooffffeerreedd  aass  aa  ggiifftt  ttoo  ootthheerrss..  IInn  tthhiiss  ssppiirriitt,,  tthhee  

ggiivveerr  sshhoouulldd  rreessppeecctt  tthhee  rriigghhttss  aanndd  lliibbeerrttiieess  ooff  tthhee  rreecciippiieenntt..  

  

RRaaddiiccaallee  zzeellffeexxpprreessssiiee  kkoommtt  vvoooorrtt  uuiitt  ddee  uunniieekkee  ggaavveenn  eenn  ttaalleenntteenn  vvaann  

iieeddeerr  iinnddiivviidduu..  EEnnkkeell  ddee  ppeerrssoooonn  zzeellff,,  ooff  eevveennttuueeeell  ddee  ggrrooeepp  wwaaaarr  hhiijj  ooff  

zziijj  ddeeeell  vvaann  uuiittmmaaaakktt  kkaann  ddee  iinnhhoouudd  vvaann  ddeezzee  zzeellffeexxpprreessssiiee  bbeeppaalleenn..  

HHeett  wwoorrddtt  ggeezziieenn  aallss  eeeenn  ggiifftt  aaaann  ddee  aannddeerr..  MMeett  ddiitt  iinn  hheett  aacchhtteerrhhooooffdd  

ddiieenntt  ddee  ‘‘ggeevveerr’’  ddee  rreecchhtteenn  eenn  vvrriijjhheeddeenn  vvaann  ddee  oonnttvvaannggeerrss  iinn  ddee  

ccoommmmuunniittyy  ttee  rreessppeecctteerreenn..  



CCOOMMMMUUNNAALL  EEFFFFOORRTT  
  

  

  
OOuurr  ccoommmmuunniittyy  vvaalluueess  ccrreeaattiivvee  ccooooppeerraattiioonn  aanndd  ccoollllaabboorraattiioonn..  

WWee  ssttrriivvee  ttoo  pprroodduuccee,,  pprroommoottee  aanndd  pprrootteecctt  ssoocciiaall  nneettwwoorrkkss,,  

ppuubblliicc  ssppaacceess,,  wwoorrkkss  ooff  aarrtt,,  aanndd  mmeetthhooddss  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

tthhaatt  ssuuppppoorrtt  ssuucchh  iinntteerraaccttiioonn..  

  

DDee  BBuurrnniinngg  MMaann  ccoommmmuunniittyy  hheecchhtt  vveeeell  wwaaaarrddee  aaaann  

ssaammeennwweerrkkiinngg  eenn  mmeeeeddooeenn..  WWee  ssttrreevveenn  eerrnnaaaarr  oomm  ssoocciiaallee  

nneettwweerrkkeenn,,  ppuubblliieekkee  rruuiimmtteess,,  kkuunnsstt  eenn  ccoommmmuunniiccaattiiee--

mmeetthhooddeenn  ddiiee  ddeerrggeelliijjkkee  ssaammeennwweerrkkiinngg  ssttiimmuulleerreenn  mmooggeelliijjkk  ttee  

mmaakkeenn,,  ttee  pprroommootteenn  eenn  ttee  bbeesscchheerrmmeenn..  

    



CCIIVVIICC  RREESSPPOONNSSIIBBIILLIITTYY  

  
  

WWee  vvaalluuee  cciivviill  ssoocciieettyy..  CCoommmmuunniittyy  mmeemmbbeerrss  wwhhoo  oorrggaanniizzee  eevveennttss  

sshhoouulldd  aassssuummee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  ppuubblliicc  wweellffaarree  aanndd  eennddeeaavvoorr  ttoo  

ccoommmmuunniiccaattee  cciivviicc  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ttoo  ppaarrttiicciippaannttss..  TThheeyy  mmuusstt  aallssoo  

aassssuummee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  ccoonndduuccttiinngg  eevveennttss  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  

llooccaall,,  ssttaattee  aanndd  ffeeddeerraall  llaawwss..  

  

DDee  BBuurrnniinngg  MMaann  ccoommmmuunniittyy  hheecchhtt  wwaaaarrddee  aaaann  ddee  mmaaaatt--

sscchhaappppeelliijjkkee  oommggeevviinngg..  BBiijj  hheett  oorrggaanniisseerreenn  vvaann  eevveenneemmeenntteenn  

nneemmeenn  wwee  vveerraannttwwoooorrddeelliijjkkhheeiidd  vvoooorr  hheett  ooppeennbbaarree  wweellzziijjnn..  ZZoowweell  

ddee  oorrggaanniissaattoorreenn  aallss  ddee  ddeeeellnneemmeerrss  vvaann  oonnzzee  eevveenneemmeenntteenn  

hheebbbbeenn  vveerraannttwwoooorrddeelliijjkkhheeiidd  oomm  zziicchh  ttee  ggeeddrraaggeenn  iinn  

oovveerreeeennsstteemmmmiinngg  mmeett  llookkaallee,,  pprroovviinncciiaallee  eenn  llaannddeelliijjkkee  wweetttteenn..  



LLEEAAVVIINNGG  NNOO  TTRRAACCEE  
  

  
OOuurr  ccoommmmuunniittyy  rreessppeeccttss  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt..  WWee  aarree  

ccoommmmiitttteedd  ttoo  lleeaavviinngg  nnoo  pphhyyssiiccaall  ttrraaccee  ooff  oouurr  aaccttiivviittiieess  

wwhheerreevveerr  wwee  ggaatthheerr..  WWee  cclleeaann  uupp  aafftteerr  oouurrsseellvveess  aanndd  

eennddeeaavvoorr,,  wwhheenneevveerr  ppoossssiibbllee,,  ttoo  lleeaavvee  ssuucchh  ppllaacceess  iinn  aa  

bbeetttteerr  ssttaattee  tthhaann  wwhheenn  wwee  ffoouunndd  tthheemm..  

  

DDee  BBuurrnniinngg  MMaann  ccoommmmuunniittyy  rreessppeecctteeeerrtt  ddee  oommggeevviinngg    ..  WWee  

ssttrreevveenn  eerrnnaaaarr  oomm  ggeeeenn  ssppoorreenn  vvaann  oonnzzee  aaaannwweezziigghheeiidd  

aacchhtteerr  ttee  llaatteenn  wwaannnneeeerr  wwee  ssaammeennkkoommeenn..  WWee  rruuiimmeenn  

ssaammeenn  aalllleess  oopp  eenn  zzuulllleenn,,  iinnddiieenn  mmooggeelliijjkk,,  oonnzzee  oommggeevviinngg  

zzeellffss  bbeetteerr  eenn  sscchhoonneerr  aacchhtteerrllaatteenn  ddaann  vvoooorrhheeeenn..  



PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  
  

  
OOuurr  ccoommmmuunniittyy  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  aa  rraaddiiccaallllyy  ppaarrttiicciippaattoorryy  eetthhiicc..  WWee  

bbeelliieevvee  tthhaatt  ttrraannssffoorrmmaattiivvee  cchhaannggee,,  wwhheetthheerr  iinn  tthhee  iinnddiivviidduuaall  oorr  iinn  

ssoocciieettyy,,  ccaann  ooccccuurr  oonnllyy  tthhrroouugghh  tthhee  mmeeddiiuumm  ooff  ddeeeeppllyy  ppeerrssoonnaall  

ppaarrttiicciippaattiioonn..  WWee  aacchhiieevvee  bbeeiinngg  tthhrroouugghh  ddooiinngg..  EEvveerryyoonnee  iiss  iinnvviitteedd  

ttoo  wwoorrkk..  EEvveerryyoonnee  iiss  iinnvviitteedd  ttoo  ppllaayy..  WWee  mmaakkee  tthhee  wwoorrlldd  rreeaall  tthhrroouugghh  

aaccttiioonnss  tthhaatt  ooppeenn  tthhee  hheeaarrtt..  

  

DDee  BBuurrnniinngg  MMaann  ccoommmmuunniittyy    zzeett  zziicchh  iinn  vvoooorr  eeeenn  ddrraassttiisscchhee  eetthhooss  

vvaann  ddeeeellnneemmeenn..  WWiijj  ggeelloovveenn  ddaatt  eeeenn  ttrraannssffoorrmmaattiiee,,  zzoowweell  

iinnddiivviidduueeeell  aallss  ggeezzaammeennlliijjkk,,  sslleecchhttss  kkaann  oonnttssttaaaann  ddoooorr  ppeerrssoooonnlliijjkkee  

ddeeeellnneemmiinngg  ..  WWee  bbeerreeiikkeenn  ‘‘zziijjnn’’  ddoooorr  ‘‘ddooeenn’’..  IIeeddeerreeeenn  iiss  uuiittggeennooddiiggdd  

oomm  bbiijj  ttee  ddrraaggeenn,,  ttee  wweerrkkeenn  eenn  ssaammeenn  ttee  ssppeelleenn..  WWee  mmaakkeenn  ddee  

wweerreelldd  ddoooorr  hhaannddeelliinnggeenn  ttee  vveerrrriicchhtteenn  ddiiee  hheett  hhaarrtt  ooppeenneenn..    



IIMMMMEEDDIIAACCYY  
  

  
IImmmmeeddiiaattee  eexxppeerriieennccee  iiss,,  iinn  mmaannyy  wwaayyss,,  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  

ttoouucchhssttoonnee  ooff  vvaalluuee  iinn  oouurr  ccuullttuurree..  WWee  sseeeekk  ttoo  oovveerrccoommee  

bbaarrrriieerrss  tthhaatt  ssttaanndd  bbeettwweeeenn  uuss  aanndd  aa  rreeccooggnniittiioonn  ooff  oouurr  iinnnneerr  

sseellvveess,,  tthhee  rreeaalliittyy  ooff  tthhoossee  aarroouunndd  uuss,,  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  ssoocciieettyy,,  

aanndd  ccoonnttaacctt  wwiitthh  aa  nnaattuurraall  wwoorrlldd  eexxcceeeeddiinngg  hhuummaann  ppoowweerrss..  NNoo  

iiddeeaa  ccaann  ssuubbssttiittuuttee  ffoorr  tthhiiss  eexxppeerriieennccee..  

  

DDiirreecctt  eerrvvaarreenn  iiss,,  oopp  vveerrsscchhiilllleennddee  mmaanniieerreenn,,  eeeenn  vvaann  ddee  

bbeellaannggrriijjkkssttee  wwaaaarrddeenn  bbiinnnneenn  ddee  BBuurrnniinngg  MMaann  ccuullttuuuurr..  WWee  

pprroobbeerreenn  bbaarrrriieerreess  ttee  oovveerrwwiinnnneenn  ddiiee  ttuusssseenn  oonnss  eenn  ddee  

eerrkkeennnniinngg  vvaann  oonnsszzeellff  ssttaaaann..  LLaaaatt  jjee  tteelleeffoooonn,,  hhoorrllooggee  ooff  hheett  

ttiijjddsscchheemmaa  vvoooorr  wwaatt  hheett  iiss  eenn  lleeeeff  iinn  hheett  nnuu..  DDooee  mmeeee,,  eerrvvaaaarr  eenn  

ggeenniieett..  HHeett  mmoommeenntt  iiss  eerr  eenn  eerr  kkoommtt  ggeeeenn  hheerrkkaannssiinngg..  


