Omgaan met Coronasvirus, Blog 7, 3 augustus 2020
Lieve familie,
Hebben jullie ook regelmatig het gevoel dat de Coronacrisis bijna voorbij is en dat we weer teruggaan
naar normaal? Dagelijks zie je weer beelden van mensen die er op de valreep nog even op uit trekken
en ook zijn de terrassen alweer goed gevuld. Even collectief genieten nu we na zoveel maanden van
fysieke beperking onze vleugels weer kunnen uitslaan. Wel iets anders dan voorheen, maar toch. Zo
hebben ook Toes en ik onze geplande fietstocht langs de Oostenrijkse meren ingeruild voor 4 dagen
langs Drentse dorpjes en bossen (aanrader) en fietsen en wandelen we heel wat af in de eigen
omgeving.
Dit zijn zo de verschijnselen die aan de oppervlakte zichtbaar zijn. Maar als je een laagje dieper kijkt
zie je dat allerlei onderzoeksinstituten ons inmiddels ook een andere werkelijkheid tonen. Dan blijkt
dat voor de ZZP-ers maar ook voor het KLM personeel de ontslaggolf nog moet komen. Maar ook
andere verrassende dingen zoals: Wat zijn nu eigenlijk vitale beroepen? En dan blijkt dat er in die
lijstjes geen marketing specialisten of bedrijfsleiders voorkomen, maar wel zorgmedewerkers,
bakkers en productiemedewerkers, zeg maar de werkvloer. Het wordt steeds duidelijker waar deze
op marktwerking gebaseerde samenleving het echt van moet hebben en niet alleen in crisissituaties
(zie artikel van Rutger Bregman in De correspondent hieronder).
Toch bevinden we ons op dit moment nog in een wat chaotische situatie waarin iedereen zijn eigen
gelijk kan halen en het nog maar de vraag is welke kant het uitgaat. Je kunt dat proces vanuit de
zijlijn observeren totdat er meer duidelijkheid komt. Maar tegelijkertijd ben je ook deelnemer aan
het proces en beïnvloedt je mede de richting, ook al ervaar je dat misschien niet zo. Dan gaat het om
de keuzes die jij zelf maakt. Niet alleen als het gaat om een vakantiebestemming, baan of huis maar
ook bij kleine dagelijkse dingen, zoals hoe je je opstelt in een gesprek of in je koopgedrag. Het zijn
vooral die kleine beslissingen die samen de koers gaan bepalen: terug naar een samenleving
gebaseerd op marktwerking of een koerswijziging in de richting van meer solidariteit, gelijkheid en
duurzaamheid. Mogelijk twijfel je nog aan het belang van je (bescheiden) bijdrage. Maar als je net als
ik met een moestuin bent begonnen is er geen beter bewijs voor de betekenis van een kleine eigen
bijdrage dan de enorme planten die je tevoorschijn ziet komen uit de minuscule zaadjes die je in de
grond hebt gestopt (wel water blijven geven).
In mijn laatste blog schreef ik: Natuurlijk kun je wachten tot anderen initiatieven nemen en je daarbij
aansluiten en dat laatste moet je zeker doen. Maar je zou ook zelf kunnen besluiten om het anders te
gaan doen; een 1e stap, hoe klein ook.
Mogelijk heb je die stap gezet en heb je daar een goed gevoel over maar mogelijk is het er nog niet
van gekomen. In beide gevallen kun je wat inspiratie putten uit onderstaande bronnen die m.i. in de
gewenste richting wijzen en die ik een warm hart toedraag.
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De correspondent: b.v. het artikel van Rutger Bregman
https://decorrespondent.nl/11125/het-tijdperk-van-het-neoliberalisme-loopt-ten-einde-watkomt-ervoor-in-de-plaats/427700625-2a78dcc4
of de internationale versie t.w. The correspondent: https://thecorrespondent.com/
Het Break-out Team dat een Manifest heeft opgesteld met 11 actiepunten voor een veerkrachtig
Nederland in evenwicht.
Mét een belangrijke Bijsluiter met richtlijnen om duurzaam te groeien.
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Klik voor het Manifest op: https://www.breakoutteam.nl/manifest?utm_campaign=f7a56e2198af-4012-b80b-45cd56b65674&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=dc35edff-f340-484287ae-b01930265727
en voor de Bijsluiter op: https://www.breakoutteam.nl/break-outbijsluiter?utm_campaign=f7a56e21-98af-4012-b80b45cd56b65674&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=dc35edff-f340-4842-87aeb01930265727
AVAAZ: https://secure.avaaz.org/page/nl/
Charter for compassion: https://charterforcompassion.org/
The Optimist: https://theoptimist.nl/
Milieudefensie: https://milieudefensie.nl/ (b.v. Operatie Klimaat)
Een cursus in wonderen; werkboeklessen https://www.miraclesincontact.nl/nl/een-cursus-inwonderen/werkboeklessen

Ik wens jullie veel inspiratie toe met lezen en kiezen en laten we in alle situaties een gelukkige
leerling blijven.
Lieve groet,
Ad

