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Neos Zemst

We kunnen gedeprimeerd zijn, het niet meer zien zitten, verdrietig zijn, 

opstandig'

We hebben er alle redenen toe. We kunnen zagen en zeuren. We hebben

er alle redenen toe. Maar het helpt ons geen stap verder. We maken 

onszelf nog depressiever en we geraken nog meer ontmoedigd.

Bovendien - en dat is nog veel erger: we vergiftigen hiermee onze 

omgeving.

Maar: we kunnen ook de hand aan de ploeg slaan en doen wat moet. 

Solidair. De regels opvolgen, mekaar moed inspreken, ogen open houden

voor wie het moeilijk(er) heeft'.

Alleen op deze manier geraken we deze bizarre tijden door. Geef mekaar

hoop. Geef mekaar het spreekwoordelijk schouderklopje of een virtuele

knuffel. Alleen zo groeit verbondenheid in gedwongen afstandelijkheid.

-  Duim omhoog voor al wie nu deze weg wil opgaan.

-  Duim omhoog voor de mensen in de zorg die verdrinken in het werk en 

niet meer weten van welk hout pijlen maken.

-  Duim omhoog voor iedereen die in deze moeilijke tijden probeert het 

hoofd boven water te houden'

-  Duim omhoog voor ieder die nu in grote 

onzekerheid leeft om verlies van inkomen en

angst voor de toekomst.

-  Duim omhoog voor de vereenzaamde oudere, 

thuis of in een woonzorgcentrum.

Maar we komen erdoor. Samen. Dat is mijn credo.

Omdat ik blijf geloven in solidariteit.

Laat me nog maar eens de laatste versregels 

van het prachtige gedicht “Pandemie” van 

Ilja Leonard Pfeijffer herhalen :
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PANDEMIE reflecties                                                                                   Uit schrijfselen van Jan SMETS

Jan SMETS
is van beroep opvoeder 
maar schrijft al jarenlang 
artikels-collums in de
“Mechelenblogt". 
Hij noemt zichzelf 

verhalensprokkelaar en zo
gaf hij 2 boeken uit 

"Mechelen, een stad vertelt"
waarin hij telkens 50 bekende

en minder bekende
Mechelaars aan het woord
liet en in beeld bracht.

Zeer recent kwam ook een
kindersprookjesboek 
van zijn hand uit 

"De draak van Ribbedebie".

Poperinge / Watou

Tijdens het 
“Kunstenfestival Watou” 

kan men al fietsend luisteren
naar Poëzie.

15 gedichten worden door 
onverwachte stemmen

voorgelezen.
De Brusselse rapper 

Zwangere Guy 
brengt op heel eigen manier het

gedicht “Pandemie” 
van Ilja Leonard Pfeijffer. 

“Wie voor zijn eigen vrijheid vecht, die sneuvelt morgen. 

Wie zich wil redden moet voor ieder ander zorgen.“
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Etiquette

met Brigitte Balfoort

2019 - Seniorenwandeling in Elewijt

Herinnert gij u deze foto’s nog, uit dezelfde periode, vorige jaren?
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Limburg Mijnstreek

2018 - 40-45 in Puurs
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