Op de dag van Sint Martinus
met zijn mantel en zijn zwaard
mochten wij ‘t gesprek al voeren
ERBIJ GAAN HOREN, heel wat waard.
De tafels, twintig in getal
staan overal al klaar,
Men schonk wat koffie en wat thee,
zelfs een diner, zowaar.
En na de dag bracht elke groep
papieren met verhalen
die hebben wij bij elkaar gebracht
om voor U te vertalen.
Het luisteren, respect en doen,
zelf vragen, dus ook praten,
samen leven met elkaar,
dus : ------ een Dorpshuis --- nooit verlaten.
Ook voor een groep, heel positief,
was sfeer al in de wijk
en veiligheid en iets meer hulp,
vervoer voor arm en rijk.
En ’wie’ is eenzaam ? Meld je dan !!
want dat is heus geen storen,
je moet echt zelf iets willen doen,
wil je erbij gaan horen.
Maar.......als je dan --dat zèlf niet wilt.........
probeer er wel te ‘zijn’ ,
maak samen de KERST-WENSENBOOM,
help mee, dan wordt dat fijn.
Vergeet even je Status,
geef anderen een hand
dan wordt het zeker nà vandaag
een heel nieuw Duiveland.
De Dialoog is nu al iets
dat zeker hier moet blijven
met jong èn oud en juist met hen
die hier vandaag NIET schrijven
zij zijn nog thuis, of, willen, niet
zij komen -er-niet-uit-........
en hebben vaak te veel verdriet
zij, roepen niet zo luid.
Dat moet veranderen, nu direct
zo droomde menigeen
---wat namen zijn al uitgelekt,

men gaat er nù dus hèèn.......!!!
Ook is men heel tevreden met,
een heel klein dorp, een winkel
en veiligheid, geen fiets op slot,
toeristenbelgerinkel,
De dag was heel opbouwend
men noemde het spontaan
" ZO WILLEN WIJ OOK VERDER ",
't Is dààr dus goed gegaan.
Ook noemde men heel veel het groen,
de bloemen, planten, perken
en dat men naast zijn eigen tuin
graag samen wil gaan werken
aan een gemeente met structuur
die luistert naar de mensen,
zo ook de honden aan de lijn
en invaliden-wensen.
Misschien...al in de kerk
nà alle goede preken
wil men dus graag aldaar
een Burgemeester spreken.
Ook dat men hier gelukkig is,
kwam vaak en veel ter sprake
en dat men heus ER wel BIJ HOORT,
maar uit balans gerake
omdat men niet goed Nêêrlands spreekt
en niet durft converseren.
Maar zie dee'z Dialoog al breekt,
een nieuw begin? Dùs lèren!
Een lichtboei mag het zijn, al op dit eiland hier,
een spacestation in Zierikzee
zorgt zeker voor vertier.
Verrassend, persoonlijk, gezellig en fijn
goede sfeer, uitnodigend, open,
positief... jezelf mogen zijn
geen spijt van het binnenlopen.
Wat beter voor ouderen, jongelui
een ieder er BIJ- LATEN-HOREN
En....lààt hen maar praten, want,
wij willen hen wel horen.
En aandacht voor problemen
door toeristen op campingland
die nog meer vrijheid claimen
Help hen, steek uit die hand.
Dank aan de organisatie
soms moet men wel wat wennen
dat na zo'n urenlang gesprek
men iedereen gaat ‘kennen’!
Een Dialoog, ja....niet verwacht
heeft mij iets nieuws, iets moois gebracht.

En....van de Zeeuwse stromen
is het ‘diepere’ gekomen
“kijk echt naar iemand die je groet".
of die iets aardigs voor je doet
wissel ervaringen uit met elkaar
buurtcontact, actief 't is waar
dat men iets uit je handen neemt,
maar toch opeens van hem vervreemdt......
Leef !!!! met de natuur, geef liefde ààn
Want Dialoog is samen gaan.
Er was ook iets aardigs voor het oog
een tekening als Dialoog
samen zijn te midden van de anderen
en hoe ik zelf al kan veranderen.
Herhaal deze dagen, wij GAAN ER VOOR,
‘tijd’ voor de ander is wat ik steeds hoor.
En...die Ander, heus die hoort bij jou,
Dat besef dat is er, ......maar de dag ging zo gauw,
de tijd zo voorbij, ja, de dag was zo fijn
Die diepte, stilte, het vertrouwen......
.....dit mooie samen-zijn.
Ik moet er ZELF aan werken,
het is zinvol, DANK HEEL VEEL,
al aan de leiding en de groep
waarmee ik dit al deel.
En.....ook een groep, heel onverwacht,
had toen plezier,
het gaf hen kracht.
Naast Hyves en Faceboek en pc
wil men nu echt er zèlf iets mee.
Zij willen uitnodigend verder bouwen,
U raadt het al : "de Wereldvrouwen."
Niet voor ons....,maar voor ons Na-geslacht
moet Rode Kamer hebben gedacht,
een passie voor film, theater en cultuur,
wij moeten er iets mee
kleinschalig en niet duur,
Complimenten, nààst een goed idee,
over zorg en over praten
en over de zegeningen,op Schouwen nêêr' gelaten.
‘Wildvreemden’ ontmoetten elkaar en hoor...
zij riepen al-te-samen: " wij gaan verder in dit spoor".
Ja, openstaan voor het nieuwe idee
en in beweging komen
veranderingen moeten er zijn
en samen kùn je dromen
over kinderen en een school,
en jeugd en ook nieuw leven
door OPENHEID EN TRANSPARANT
kun je die eerlijk geven.

Betrokkenheid was ook een woord,
maatschappelijk ondersteunen,
dat het 'verborgene' probleem
tegen jouw schouder aan- mag leunen.
En......kijk , zie om je heen, geniet
naar wat dit eiland jou al biedt.
Ook een broedplaats voor ZZP
ontstaat er op dit land....
zoveel dienstbaarheid in huis,
reik dus elkaar de hand,
Zo ook MUZIEK komt steeds terug
men wil graag samen spelen,
ook mensen met beperking
zodat - ----zij--- zich niet vervelen.
De sfeer van duidelijk beleid
en diepgang, praktisch denken,
dat wil dus elke deelnemer
aan deze dag nu schenken.
Een bakker, huisvrouw, een predikant
zij allen lieten weten,
dat met wat liefde en luisteren
niemand wordt vergeten.
De DIALOOG DAT IS EEN BRUG
VAN DROOM AL NAAR DE DAAD
En het vertrouwend bezig zijn,
MET WAT DAAR TUSSEN STAAT.
Laten wij als groep nu, verder samen bouwen
aan een HART VAN LEEFBAARHEID
al op dit mooie Schouwen.
Op de dag van Sint Martinus
wordt Licht opnieuw geboren
en liet hij zien hoe een bedelaar, er ook
zo BIJ MOCHT HOREN
Een deel van Liefde, zijn mantel gegeven
zo kon die bedelaar zelf ook, een beetje beter leven.
De Dag van de Dialoog, is weer voorbij gegleden
Moge het onze taak nu zijn, te staan al in het heden
Aan de ander iets geven van jezelf
een waardig einde van 11/11/11.
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