ONTMOETINGSDAG GELDERSE STUDIEKRINGEN 2013 (25 april)
Verslag
Als u op een uitgebreid woordelijk verslag wacht heeft u pech. Ik maakte zeer veel
aantekeningen en als ik probeer die allemaal te verwerken dan duurt het schrijven van het
verslag ongeveer even lang als onze ontmoetingsdag. Dus: ik ga me aan de grote lijnen
houden.
Wij waren met een beduidend kleiner gezelschap, 70 personen, maar de kwaliteit was
navenant: klein maar fijn.
Op zijn eigen manier heette Antoon Coster (Gelders platform) ons welkom en beschreef de
zorgwekkende financiële situatie, waardoor dit mogelijk de laatste ontmoetingsdag wordt.
We zijn naarstig op zoek naar sponsors. Wie een goed voorstel heeft krijgt aan het einde van
de middag de kans in het rondje “studiekringen”om dit met ons te delen.

Antoon heette de heer Ruud Veltenaar welkom, die ons op een begeesterende manier
meenam in zijn visie. Waarom zouden we vragend naar de provincie kijken, ons afhankelijk
stellen van de zich terugtrekkende overheid?
Iedereen heeft een netwerk.
Ga hulp geven en hulp vragen dat is geen teken van zwakte maar juist van wijsheid!
Hoe kijken we zelf naar de toekomst? Naar de jeugd? Naar de werkelijkheid naar onze
persoonlijke werkelijkheid. Wat is oud? De levensverwachting voor degenen die in 2010
geboren zijn is (schrik niet) 120 jaar!
Hij nam ons mee naar zijn grootvader, die hem in 1962 waarschuwde voor het teveel
televisiekijken…
1.

Denken wij soms niet, net als Opa toen: moet dat nou altijd ‘online’zijn?
Vijftig jaar verder horen, lezen en zien wij de mogelijkheden van de 3D-printer.
We gaan naar een nieuw denken, we moeten minder denken in ‘WELVAART’ en meer in
WELZIJN.
De groei kan niet eeuwig doorgaan. Ons eigen belang overstijgen naar een collectief belang,
transformatie naar de volgende fase.
Een nieuwe manier van denken.
Hoe creëer ik geluk, hoe deel ik dat met anderen?
Je kunt op hoge leeftijd jong sterven.
Hoe? Begin eens met het einde voor ogen. Schrijf eens 5 punten op die belangrijk voor je zijn
én wat heb je daaraan gedaan, maar ook: wat ga je daaraan doen?
Dat kunnen magische momenten opleveren.
Hoe zorg ik dat dit vuur, deze behoefte vasthoudt?
Je hebt het vermogen om je te verbinden met anderen
- Ambitie houden om te ontwikkelen;
- Bijdragen aan die ontwikkeling.
Kortom een zeer inspirerende en warme kijk op onze toekomst. Wat ga ik daaraan doen?
Meer over Ruud Veltenaar kunt u lezen op
www.ruudveltenaar.nl
De heel goed verzorgde lunch ging er met veel smaak
in. Geïnspireerde mensen deelden niet alleen brood en
soep.

En dan staat daar ‘s middags voor onze groep een jonge vrouw: Yesim Candan.
Zij nam ons eerst mee naar haar Turkse oorsprong. Haar gigantisch sterke wil om vanuit de
Rotterdamse achterstandswijk waar ze opgroeide op een hoger plan te komen.
Wat je met een sterke wil kunt bereiken, leren, leren, leren, uiteindelijk afstuderen aan
Nijenrode… Gewoon het lef hebben om na die vreselijke moord op Theo van Gogh een brief
te schrijven naar de minister-president, en bij Balkenende in het Torentje je visie te mogen
geven. Zoek steeds naar ingang en deuren, geef nooit op.
Zij introduceerde het woord bicultureel. Er leven immers in Nederland 190 verschillende
nationaliteiten.
Erken de verschillen en bespreek dan ook de dilemma’s.
Ooit nam de Rotterdamse slager Schell mensen uit meerdere culturen in dienst onder het
motto: Mijn zaak verdwijnt niet, ik maak van de verschillen een onderneming.
Doorzetten, geloven in je ideaal, relativeren, groot denken. Had Ruud Veltenaar ons ‘s
morgens ook niet op dat spoor gezet?
2.

Over Yesim Candan kunt u meer lezen op www.yesimcandan.com. Zij heeft het boek
geschreven ‘Nederland wordt wakker en is te vinden via de link:
http://www.bertramendeleeuw.nl/titel/nederland-word-wakker

Mooi om zo twee verschillende presentaties in elkaars verlengde te zien.
Heel verschillend en heel inspirerend!
Zoals op het programma stond was er toen nog een ‘rondje
studiekringen’.
Jammer dat er veel mensen weg gingen, want nu kwam het toch aan op
ons voortbestaan als Gelders platform.
Hebben we Spectrum echt nodig?
Spectrum is niet het platform.
Hoe zou het platform verder kunnen zonder de ondersteuning van
Spectrum.
Er werden wat suggesties gedaan. Geen platform, geen nieuwe studiekringen, geen
ontmoetingsdag, geen ondersteuning. Wat zijn de mogelijkheden, hoe ziet het prijskaartje
er uit?
Maar eerst: we hebben mensen nodig.
Met drie personen in het platform is het cirkeltje rond. Wie komt dat doorbreken?
Drie vrijwilligers meldden zich aan om 1x per 6 weken samen te brainstormen.
U wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
Daarmee kwam een einde aan een zeer geslaagde ontmoetingsdag 2013.
(en een geschreven verslag in anderhalf uur)
Erna Roodzant
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