Open brief aan inwoners van Papendrecht
Kijk om naar elkaar. Juist nu.

Beste Papendrechters,
Dat was even schrikken toen onze regio met name genoemd werd tijdens de landelijke
persconferentie op dinsdag 3 november. ‘Drie regio’s staan er slechter voor dan de andere regio’s in
Nederland’, zei Mark Rutte. En ja hoor daar kwam het: Zuid-Holland Zuid is één van die regio's. Extra
oppassen voor ons dus, om nog zwaardere maatregelen te voorkomen.
De dag erna sprak ik twee Papendrechtse jongeren. Ik vroeg hen wat dit met hen deed. Het antwoord
was even verrassend als wijs: ‘Gewoon nog even doorbijten nu, des te eerder kunnen we weer met
onze groep chillen!’ Geen speld tussen te krijgen.
‘Of ik ervan baal?’ zei de andere jongen. ‘Dat heeft toch geen enkele zin. Je kunt je tijd beter
gebruiken om iets goeds te bedenken voor de toekomst.’ Ik ben niet zo snel stil te krijgen, maar nu
was ik heel even verbluft...
‘ s Avonds dacht ik er verder over na. Wat kan ik zelf leren van die wijze woorden? Want eerlijk
gezegd, wordt ik ook wel eens overvallen door een soort moedeloosheid. En ik besef dan ook dat ik
het eigenlijk heel makkelijk heb. Veel ouderen komen al maanden nauwelijks meer buiten. De
eenzaamheid achter de voordeur groeit, evenals de (financiele) spanningen in sommige huishoudens.
We kunnen nu eenmaal niet meer zomaar bij iedereen op bezoek, zelfs niet voor alleen een kopje
koffie. Horeca-ondernemers die ten einde raad zijn. Geef daar maar eens een positieve draai aan.
En toch denk ik dat het kan! We moeten actief en creatief zoeken naar andere manieren om die
signalen van vriendschap, van zorgen voor elkaar, van genegenheid naar elkaar, te uiten. Een kaartje,
een kleurplaat, een zelfgemaakt aardigheidje door de brievenbus, een bloemetje laten bezorgen zijn
zomaar wat simpele ideetjes. Maar ook: bel weer eens iemand op in plaats van een berichtje te
sturen. Een stemgeluid (of dat nu met of zonder camera is) of een handgeschreven brief is voor een
eenzaam iemand zoveel fijner dan een appje of sms.
Kijk vooral nu (nog) meer naar elkaar om. Dat moet en gaat ons lukken. Immers: Papendrecht Verrast!
Blijf gezond en verras elkaar!
Met vriendelijke groet,

Aart-Jan Moerkerke,
Burgemeester van Papendrecht

