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Sneldicht door Adriana Ivanova 
 
op deze dinsdagmiddag in de Q-Factory 
was storytelling het hoofdelement 
 
 
het was een inspirerend evenement 
waarbij we gigantisch hebben opgelet 
en nu wordt alles nog eens poëtisch op een rijtje gezet 
 
we luisterden naar wijkzorgers 
uit alle hoeken van de samenleving 
allemaal geven zij ontzettend veel 
van zichzelf aan hun omgeving 
 
van vrijwilligers tot bewoners 
van professionals tot ambtenaren; 
stuk voor stuk mensen 
die hun stukje stad 
tot leven brengen met grote gebaren 
 
ja, hier staan de Amsterdammers 
die een hart hebben voor de zorg 
en zich hard maken voor de wijk; 
allemaal mensen die zich inzetten 
voor het grotere goed 
allerlei lichtpuntjes die weten 
wat hun medemens stralen doet 
 
vanmiddag draaide alles om verbindend vertellen 
en vergaten we dat woorden als ‘jullie’ en ‘zij’ bestaan 
want in de wijk draait alles om leefbaarheid 
die door woorden als ‘wij’ en ‘ons’ zijn ontstaan 
 
de dag werd muzikaal geopend 
en gevolgd door een warm welkom van Charissa en Zjaak 
 
daarna waren Maarten en Benjamin aan het woord 
over hoe hiphop luisteraars raakt, en de impact die dat maakt 
 
(alleen het filmpje van Grandmaster Flash, 
dát houden we nog tegoed…) 
als tweede spreker, de tweede Maarten 
met een dosis goed nieuws: 



er wordt meer focus en geld gericht 
op jongerenwerk, eenzaamheid, gezond gewicht 
 
vervolgens spitsten we de oren 
voor vijf moedige mensen 
die zich kwetsbaar opstelden 
en open vertelden over hun ervaringen 
 
(we bleven sprakeloos achter... 
een groot applaus) 
 
en tot slot dan de workshops 
waarin we met onze hersens aan de slag gingen 
want om 100% naar een ander te luisterden 
hoef je je echt niet in allerlei bochten te wringen; 
wijk niet voor onbekende talen 
of verhalen van mensen die anders zijn, anders denken 
wijk niet, maar omarm 
alle vormen, kleuren en kanten 
van culturen uit allerlei landen 
 
de conclusie is als volgt: 
laten we ook na vandaag verbinding blijven maken 
door het delen van ons verhaal 
dat kan op diverse kunstige en muzikale manieren 
want die doorbreken de barrières van emoties en taal 
 
laten we onze krachten en stembanden bundelen 
laten we praten over de overeenkomsten én de verschillen 
laten we het hebben over wat ons als mensen verbindt 
zodat we de communicatie naar een hoger niveau kunnen tillen 
 
laten we helpen zonder het “hulp” te noemen 
en vól voor de zorgsamenleving gaan; 
een maatschappij waarin we samen-werken, samen-zorgen 
want niemand zou er alleen voor moeten staan 
 
hier staan helden uit alle hoeken van Oost; 
dit zijn de mensen-mensen die zoeken naar oplossingen 
en niet naar de obstakels staren 
dit zijn de mensen die met kleine middelen 
onze grote stad voorzien van grote gebaren 
 
op deze dinsdagmiddag in de Q-Factory 
hebben we gigantisch opgelet 
en hierbij is alles nu poëtisch op een rijtje gezet 
 


