Omgaan met coronavirus, Blog 2, 18 maart 2020
Lieve familie,
Allereerst dank voor alle mooie reacties die ik ontving op mijn vorige mail. En het is prachtig om te
zien hoe er in de wereld na een eerste reactie van angst en verwarring nu overal positieve acties en
veranderingen plaatsvinden. Wellicht hebben jullie het YouTube filmpje gezien over het zingen vanaf
de balkons in Siena en die van een dokter in Wuhan die buiten, staande naast het bed van een
patiënt, met haar naar de zonsopgang kijkt. Nu voor het eerst in lange tijd met een blauwe lucht op
de achtergrond. En gisteravond steunden ook in ons land velen om 8 uur alle helpers in de zorg met
applaus.
Wat leven ook we toch in een geweldig land waarin Rutte en de hele regering zo zorgvuldig en
invoelend reageert. Geen paniekreactie maar ook de kop niet in het zand steken en kiezen voor de
strategie van ‘groepsimmuniteit’, gedurfd maar ook realistisch. En dan ook dat pakket van
noodmaatregelen voor bedrijven en ZZP’ers waardoor niemand zich grote zorgen hoeft te maken
over hoe het verder moet met zijn levensonderhoud en zijn baan.
Dat is ook mijn ervaring en die van Toes: na de schrik en de angst een golf van positiviteit. Tijdens
een fietstochtje gistermiddag zei Toes ineens: ‘wat een heerlijke rustige wereld, dit is eigenlijk de
wereld waarin ik altijd al wilde leven, geen haast, tijd voor elkaar en even geen aandacht voor
materiële dingen’. Wat zou het mooi zijn als deze epidemie een kantelpunt wordt. Dat we ons oude
leven niet zo snel mogelijk weer oppakken maar dat we gezien hebben en diep beseffen dat het ook
anders kan. Dat we onze samenleving ‘heruitvinden’ en dat gelijkheid, solidariteit en duurzaamheid
daarvan de grondslag wordt.
Voor ieder persoonlijk kan het de ervaring zijn dat leven in het Nu een fijne staat van zijn is. Ik hoop
van harte dat jullie daar van kunnen genieten, dat uitstralen en een bijdrage willen leveren aan het
heruitvinden van onze samenleving.
Lieve groet,
Ad
Ps: Mocht je geen prijs stellen op mijn bespiegelingen laat het me dan even weten en ik zal je die niet
meer sturen. En natuurlijk blijven we even goeie vrienden.

