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Soms denk ik wel eens 

‘Het is te groot, ik begrijp het niet, er is zo veel dat ik niet weet’ en dan vraag ik mij af…… 

Wat zou het mooi zijn als we allemaal op deze aardbol een dak boven ons hoofd en te eten 

hadden, het eerlijker verdeeld is, scholing en gezondheidszorg hebben en we problemen 

gezamenlijk oplossen, want SAMEN kan zo mooi zijn. En SAMEN is mooi! Verreweg de 

meeste mensen deugen! 

Maar zo is het niet! Er zijn belangen, landsbelangen, economische belangen, individuele 

belangen. We hebben machthebbers, dictators, boeven en individuen en ook 

samenwerkende wereldorganisaties en andere samenwerkende instanties. En…… kennelijk 

zijn we niet allen van hetzelfde garen gespind. Dus….. 

Wat willen we? 

Wat kunnen we? 

Wat doen we? 

Individueel zijn de mogelijkheden beperkt, je maakt een prakje voor je zieke buurvrouw, 

doet boodschappen laat de hond uit of biedt andere diensten aan. Samen kun je meer, 

binnen verenigingen, buurtschappen en gemeentes of landelijk. Nederlanders waren altijd 

tolerant en Nederland was altijd een gulle gever. 



De huidige berichten in de media lijken soms iets anders weer te geven, heeft dit te maken 

met het meer belichten van onwenselijke situaties of is het echt slechter. Hoe gaat de leiding 

van ons land hiermee om. Leiding? 

Ja, die mensen die ook allemaal voor de door hen zo belangrijke zaken strijden en maar niet 

tot een regeerakkoord kunnen komen en gelukkig na 9 maanden is een akkoord bereikt. Hoe 

moeilijk is het voor een rijk westers land om dit te fiksen. Oké, we zijn met ontzettend veel 

mensen op een klein oppervlak en we hebben behoorlijk wat uitdagingen. Maar toch, het is 

een democratie! 

Als je we terugkijken en we bedenken ons dat de toeslagenaffaire en de gaswinning in 

Groningen al jaren spelen. Hoe kan het dat dit maar doorgaat. Ik hoop dat niemand van ons 

weet hoe het voelt als je niet meer weet hoe je de touwtjes aan elkaar moet knopen, je huis 

verkocht moet worden, je huwelijk niet tegen de druk bestand is, je kind uit huis geplaatst 

wordt… Of hoe je iedere dag naar bed gaat en hoop dat er geen aardbeving is waardoor je 

huis instort en je je kind of andere dierbaren verliest. We vinden het erg en gaan door met 

ons eigen leven. 

Wat ik zo treurig vind en ik ben blij dat ik er niet over ga hoor, begrijp me niet verkeerd, is 

dat de zakken van het kabinet geen bodem lijken te hebben en ik weet we zitten in een 

crisis, in een pandemie!! Waarom worden er dan geen 500 ambtenaren vrij gemaakt om de 

toeslagenaffaire af te ronden en de mensen in Groningen te helpen met hun huizen. 

Geen wonder dat het wereldwijd al helemaal niet lukt! En ondertussen…. Inventariseren we 

wat we (zouden) willen, bedenken we wat we kunnen en doen we waar we ons goed bij 

voelen en die haalbaar zijn. 

“Wie het kleine niet eert is het grote niet weert…” Als individu en in kleinere kring kunnen we 

wel een bijdrage leveren en het verschil maken. Voor andere individuen of kleine 

gemeenschappen.  

 

En dat doen wij allemaal met de door onszelf verkozen uitgangspunten en ambities.  

Maar ook door in clubverband goede dingen voor anderen samen te doen. 

Ik ben blij met onze Rotaryclub en Rotarywereldwijd! 

 


