Quotes uit het huiskamergesprek naar aanleiding van de Achlum Lezing op 17 april, 2015 in Achlum

de supermarkt ervaar ik die solidariteit niet.
Daar houd ik de deur voor iemand open uit
beleefdheid, niet omdat diegene mij zo'n
aardig iemand lijkt.
Gert: Ik kom oorspronkelijk uit de buurt van
Rotterdam. Daar ervoer ik geen onderlinge
saamhorigheid. Maar nu woon ik in Achlum en
voel ik het wel.

José: Ik mis solidariteit in het dagelijks leven.
Rolf: Solidariteit is, denk ik, oprechte
belangstelling hebben voor je medemens

Gert: Het vergeven van elkaar kom je niet
meer tegen. Ik voel eerder een
tegenovergestelde beweging. Dat verontrust
mij. Dat punt werd heel goed benoemd in de
lezing van Peter van Uhm.

Wilco (KPN): Er is een grote groep mensen die
sociaal arm is, die vereenzamen. KPN verzorgt
voor hen, via het Mooiste Contact Fonds,
diners en avondjes uit. De mensen die hier op
afkomen, zijn niet uitsluitend ouderen of
mensen met weinig geld. Het gaat ook om
jongeren met weinig contacten. Samen zijn, is
niet voor iedereen vanzelfsprekend. Voor die
mensen is het lastig om te zeggen dat ze
ergens bijhoren. Als je geen mensen kent, dan
kún je niet solidair zijn.

Paul: Ik heb op een onderzeeboot gevaren,
toen heb ik solidariteit ervaren omdat we
letterlijk in hetzelfde schuitje zaten. Maar in

Het lijkt of iedereen zich in de eigen groep
terugtrekt. Dit geldt ook voor nieuwkomers.
Zo zijn Russische vrienden van mij echt
weggepest uit een wijk waar voornamelijk
Marokkanen wonen. In die zin herkende ik
veel in de reactie van Kustaw Bessems:
immigratie legt een soms onaanvaardbare
zware druk op de samenleving.

Wilco: Het is ook de vraag of je openstaat voor
contact. Als je goedemorgen zegt en iemand
aankijkt, dan krijg je heus wel antwoord.

Paul: In het dagelijks leven voel ik geen 'wij'.
Maar het grappige is dat ik samen met een
paar mensen een boot van piepschuim heb
gemaakt waarmee we onder meer op de Seine
hebben gevaren. Het zijn mensen met wie ik
in principe geen connectie heb, maar door
onze gedeelde ervaringen voor de boot juist
wel

Rien: Solidariteit begint bij naar elkaar
luisteren en elkaar te begrijpen. Daar is zo'n
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maatschappelijke dienstplicht als Peter van
Uhm voorstelde wel een mooi middel voor.

Jetske: Ik werk zelf in het onderwijs en ik heb
gezien wat een succes de maatschappelijke
stage was voor jongeren. Nu moeten scholen
het zelf oplossen. Maar het lijkt me toch in
eerste instantie een taak van de overheid.

Jose: Solidariteit moet veel jonger al groeien,
dat gevoel, die emotie, die moet gevoed
worden. Als ik dat in het gezin en de omgeving
waarin ik opgroei, niet meekrijg, dan voel ik
dat niet. Solidariteit komt niet ineens even bij
me binnenwaaien. In die zin is een
maatschappelijke dienstplicht al te laat, het is
te laat om een gevoel van solidariteit bij
iemand te laten ontstaan.

Wilco: Eigenlijk zouden we een soort Jouw
Vrouw, Mijn Vrouw moeten doen. Maar dan
op nationaal niveau

