Zijn we daadwerkelijk zo vrij om onze eigen keuzes te maken,
of bevinden we ons in een hedendaags dilemma waardoor onze beweegredenen en
gedragingen worden bepaald door omstandigheden van buitenaf?
Je voldaan voelen door iets terug te doen voor de wijk
Een goed buur of gewoon een goede daad
Want waar jij voor staat – is meer van nodig in de woonplaats.
Geen verplichting en jullie doen het nog
Geen financiële tegenprestatie en de motivatie is er nog
Steeds maar weer bewijzen jullie hoe onmisbaar jullie zijn
Om niks vragen, zelden klagen maar altijd klaar staan om vragen te beantwoorden.
Het verhelpen van verkeersoverlast
Helpen bij het opzetten van een huiswerklas
Het aanbrengen van groen in de buurt
Ergens voelde je jezelf geroepen, al ben je geen Superman
Zijn we stilzwijgend blij dat jij, jij en jij er bent
De kracht die jullie uitdragen is immens
Bereidwilligheid zit niet in de mens maar in ‘t hart
van Charlois stropen jullie de mouwen op.
In de wijk dragen jullie bij aan de leefbaarheid van haar bewoners
Van jong tot ouder
Je vervult de rol van adviseur tot motivator.
In een perfecte wereld draagt iedereen zijn steentje bij
Maar het zijn jullie die wereld perfect maken voor zij
Die slecht ter been zijn
Voor zij die eenzaam zijn
Voor jongeren die in de schoolvakanties nergens anders dan thuis kunnen zijn
Voetbalteams samen worden gesteld
Zodat de jongeren niet heel de dag op de straten hoeven te zijn.
Voor zij die een activiteit organiseren om de cohesie in de Buurt te stimuleren heb je het
Bestuur
Maar zo easy gaat ’t altijd niet.
Daarom
Vandaag is jullie dag
Ik Zeg
Vandaag wordt Buurt Bestuurt in het zonnetje gezet
Voor al jullie eindeloze inzet
Al is het maar voor een dag.
We koesteren deze momenten
Niemand die ze jullie afpakt!
Spoken by Bjorn Romy

