#oogvoorelkaar
d
rlan
e
d
Ne

wil

jij

leven?

In

w
el

k

Kijk jij om als
je iemand ziet die zich verward
gedraagt? Of laat je diegene liever in
de kou staan? Zelfs als die ander je vader, je
tante of je opa zou kunnen zijn? Of bied je
graag de helpende hand, ook als een voor jou
onbekende persoon ietwat verward, anders en
onvoorspelbaar overkomt?
Met 17 miljoen
Nederlanders
leven we dicht op
Of het komt door eenzaamheid,
elkaar. Niet voor
ziekte, discriminatie, geldtekort,
ieder mens is het
sociale problemen of een samenloop
leven elk moment
van omstandigheden: wie
even makkelijk in onze
kwetsbaar is, kan zomaar
complexe samenleving. buiten de boot vallen.
Wij geloven in het Nederland van de menselijke maat. Een land
waar je er bent voor de ander, ook op het lastige moment. Als
iemand afwijkend gedrag vertoont, op straat, in de buurt, bij het werk
of op de vereniging: je kijkt toch niet weg? Er is geen lief zonder leed.
In een samenleving waarin iedereen meedoet, zijn professionals
belangrijk: de huisarts, de wijkverpleegkundige, de agent, de gemeenteambtenaar of de jeugdhulpverlener. Maar zij kunnen het niet alleen. We
moeten het samen doen. Laten we dan ook niet te snel oordelen, elkaar
niet buitensluiten, maar oprecht aandacht hebben voor elkaar.
Dus heb het niet óver elkaar, maar praat mét elkaar. Met die
aparte buurman, die ietwat wilde jongen langs de weg of de teruggetrokken
mevrouw aan de overkant. Als de ander steun nodig heeft, help elkaar
dan weer vooruit. Ons land telt zeventien miljoen medemensen.
Waar we elkaar met
plezier de helpende
hand bieden.

Laten we voorkomen
dat Nederland een
niemandsland
wordt.
Medemensen,
heb
#oogvoorelkaar.

NAMENS: BIBIAN MENTEL
CORNEL VADER
DANNY JACKSTEIT
JÖRGEN RAYMANN
FERD CRONE
ISA HOES
ERICA TERPSTRA
ANNEMARIE VAN GAAL
GERJOKE WILMINK
GIJS STAVERMAN
BARBARA BAREND
ONNO HOES
BEAU VAN ERVEN DORENS
ANDRÉ ROUVOET
MARNIX NORDER
JETTA KLIJNSMA
ANITA WITZIER
HAN NOTEN
CAREL VAN VREDENBURCH
TON HEERTS
FRED PALING
HUGO BACKX
JACOBINE GEEL
BORIS VAN DER HAM
Met deze poster vraagt het Schakelteam voor personen met verward gedrag aan
In oktober 2018 rondt het Schakelteam haar werkzaamheden af. Met deze poster
dacht voor mededogen op straat. Het Schakelteam - onder voorzitterschap van Onno nodigt het Schakelteam ook jou uit om mee te doen aan een samenleving, waarin
Hoes - stelt vast dat iedere Nederlander goed kan doen, door er voor de ander te zijn. iedereen samen mag leven. Download deze poster via manifestoogvoorelkaar.nl.

