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Op volle kracht vooruit dankzij eigen kracht. 
Heeft u ze ook al gezien? Of waarschijnlijk doet u er al aan mee! Je ziet het 
dagelijks op tv. Je ziet het in je eigen omgeving. Een ding is duidelijk. Het is niet 
meer te stoppen. Het is prachtig om te zien. Ik laat het u zien. Het was onlangs 
voor de Kerst. Een vol bedrijfsrestaurant van Mobile met actieve wijkbewoners 
uit Laak. Dankzij onze eigen Discus. Natuurlijk van Aartsen was er. 
Altijd positief. Zijn gemeentebestuur had aan niets meegedaan. 
 
Een onderzoek leert dat ruim 70 procent van de wijkbewoners zich actief wil 
inzetten voor hun buurt. Ondanks het tegenwerken door het gemeentebestuur 
van wijkorganisaties als Vrederust, Morgenstond en Bouwlust. Daar zijn ze moe 
van alle bestuurlijke tegenwerking. En de uitleg van bestuurders waarom altijd 
iets niet kan. Zelf  dingen oppakken is geen taak van het gemeentebestuur 
denken ze . Vergaderen is hun hoofdzaak. 
 
U weet het nog. De massale zondag demonstratie in Parijs. Ruim een miljoen 
mensen op de been. Apart en voorop de regeringsleiders. Bang voor aanslagen. 
Wat een arrogantie, na 20 minuten meelopen waren ze al weg. Niemand heeft ze 
gemist. Het was een groot succes. Dankzij de eigen kracht. 
 
Dichterbij in Den Haag. Vrijwilligers in de zorg komen uit eigen initiatief het leven 
van bewoners draaglijker maken. Ze zorgen voor extra handjes om het te zwaar 
belaste personeel te ontlasten. Verderop in de Tweede Kamer puilt elke minister 
en staatssecretaris uit van begrip. Geen extra handen. Wel minder geld. 
Niet voor de bestuurders natuurlijk. 
 
In Amsterdam maakte ik een prachtige muziek dag mee dankzij de vrijwillige 
inzet van leden van het Concertgebouworkest. Voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Eigen kracht en met veel succes. Geen bestuurder was 
nodig. 
 
En vandaag bij onze eigen Discus  aandacht voor palliatieve terminale zorg. 
Hulde daarvoor. Ook hier betrokkenheid en eigen invulling en kracht. vrijwilligers 
en initiatiefrijke artsen. Al of niet thuis, ze doen het geweldig. Het komt wel eens 
voor dat een verkeerde planning wordt afgegeven. Aandacht doet veel goeds. Als 
dan toch het verpleeghuis in zicht komt, is er veel verdriet. 
Laat de bestuurders maar vergaderen, met hun IPhone spelen. Bestuurders gaan 
heen, de energie van mensen geeft een gouden glans. Die blijft. Eigen kracht 
met als brandstof energie, enthousiasme en betrokkenheid. Daar krijgen we toch 
allemaal energie van?!!! 
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