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Rerum Novarum 2020

#NieuweTijden
rerum novarum blijft het jaarlijks hoogfeest van het netwerk van 
beweging.net. Het krijgt een aparte uitstraling in coronatijd nu de 
ontmoetingsfeesten niet kunnen doorgaan. meer dan ooit gaan we 
voor nieuwe Tijden. we kiezen meer dan ooit voor een nieuwe 
samenleving, met applaus én blijvende waardering voor iedereen die 
dag in dag uit werkt aan een samenleving waar iedereen, zonder 
onderscheid een volwaardige plaats krijgt.

Beweging.net Limburg brengt online een 
pleidooi voor een sociaal-ecologisch recht-
vaardige samenleving en hoe we verder 
willen en moeten tijdens en na corona. 
Voorzitter van beweging.net Limburg Rik 
Bloemen kreeg voor deze boodschap de 
hulp van drie Limburgse artistieke talen-
ten. Bekijk het resultaat in een origineel en 
verrassend filmpje op onze website en 
Facebookpagina.
Drie aandachtspunten uit zijn boodschap 
lichten we hierbij al even toe.

Wat leren we uit de voorbije 
coronaperiode?
Rik Bloemen: “We hebben besluitvaardige 
leiders nodig, die op korte en lange termijn 
plannen en beslissen, die open en eerlijk 
naar de mensen communiceren. Ons land 
is complex, dat weten we, maar moet dat 
zo? Waarom hebben we nog steeds geen 
volwaardige regering? Waarom moet 
steeds afgewogen worden wie waarvoor be-
voegd is?

Waarom willen die overheden zo veel mo-
gelijk zelf bepalen? Hebben ze voldoende 
vertrouwen in burgers en het middenveld? 
Dienen zij hun eigen of partijbelang boven 
het algemeen belang van mensen? Durven 
ze luisteren naar wetenschappers of willen 

Bekijk deze boodschap in een origineel en verrassend filmpje op onze website en 
Facebookpagina:

>>> www.beweging.net/renolimburg
>>> www.facebook.com/beweging.limburg

‘Leiders investeren in sociale 
zekerheid en doen daarvoor 

een beroep op solidariteit van 
alle bevolkingsgroepen, vooral 

van zij die veel hebben.’

Rik BLoEMEN,    
VooRziT TER BEWEGiNG.NET LiMBuRG

‘Breng een menu. Dek een zesde werktafel. Zit aan. 
Blijvend inzetten en de sociale kaart uitspelen is niet overdreven 

welzijn in het kwadraat om het sociaal weefsel te verstevigen. 
We ondersteunen van uit de band springende omstandigheden 

welvaart is ruimte garanderen zodat iedereen, crisis of niet, 
financieel, psychisch of humaan, kan overleven.’

JEE kAST, WooRdkuNSTENAAR

‘Veel keuzes voor de welvaart maar 
weinig keuzes voor het welzijn,
Nu zijn we dankbaar voor het 

ziekenhuis, voor de jeugdhulp en 
de noodlijn,

zoveel mensen in de schaduw die 
pas schijnen als er crisis is,

ze zijn als sterren in het donker, 
pas in de nacht worden ze verlicht’

JoNAS THyS (CHAz), GoEiE JoNGENS, 
GENkS HipHop CoLLECTiEf

Welzijn is geen provinciale bevoegdheid 
meer, maar als beweging willen we alle ver-
antwoordelijken oproepen om aandacht te 
hebben voor het menselijke en sociale 
weefsel in onze provincie. Onze roep heeft 
men intussen gehoord door aan elk van de 
vijf tafels een extra stoel met welzijnsin-
steek toe te voegen. Onze oproep tot een 
zesde tafel met daarin inspirators, denkers 
en doeners uit de welzijnswereld, de (gees-
telijke) gezondheidswereld, de maatschap-
pelijke dienstverlening, het buurtwerk, het 
sociaal-cultureel werk, enz. wordt door ve-
le organisaties ondersteund. Buiten een 
eenmalige samenkomst lijkt dat voor SALK-
turbo nu niet prioritair.

Enerzijds zijn in deze crisis zwakke plekken 
blootgelegd, zoals bijvoorbeeld de perso-
neelsbezetting in ziekenhuizen en woon-
zorgcentra, opleiding en professionaliteit, 
de toename aan welzijns-, relatie en emo-
tionele vragen.  Anderzijds kan de econo-
mie  maar evenwichtig groeien als iedereen 
mee kan en mensen zich ermee verbonden 
voelen. Economie moet dienstbaar zijn voor 
mensen.”

Op naar een nieuw normaal
“Zullen we in de toekomst mekaar nog een 
hand of een kus geven bij begroeting? Zul-
len we ons aan rode of gele linten en stre-
pen moeten aanpassen? Meer telewerken 
en online shoppen? In de auto feesten op 
festivals? Zullen we nog eens in ons kot 

moeten blijven?
Ons samenleven, samenwerken, samen 
feesten en ga zomaar door … zal wellicht 
anders verlopen. Afstand houden is de 
boodschap.

Uiteraard moeten we gezondheidsrisico’s 
beheren en beheersen, zelfs proberen te 
voorkomen.  Maar hoe moeten we dat doen? 
Het is zinvol om nu na te denken hoe we ons 
toekomstig samenleven en samenwerken 
anders organiseren. Minder globaal we-
relds en meer lokaal met vakantie in eigen 
land en aandacht aan korte ketenconsump-
tie. Met afstand toch heel nabij zijn dankzij 
buurtzorg. Met meer respect voor natuur 
en klimaat. En dan samen plannen sme-
den!”

ze alleen maar luisteren naar grootverdie-
ners, bedrijven, werkgevers?

Goede leiders kijken vooruit. Ze spreken 
niet naar de mond van zij die hard roepen, 
hebben moed om te zeggen waar ze falen, 
zijn bezig met welvaart maar ook met wel-
zijn van alle mensen, zijn betrokken en le-
ven mee met iedereen. Leiders durven keu-
zes maken tegen de stroom in zoals  inves-
teren in zorg. Ze investeren in sociale ze-
kerheid en doen daarvoor een beroep op 
solidariteit van alle bevolkingsgroepen, 
vooral van zij die veel hebben.”

SALKturbo voor ieders welzijn
“Limburg is op economisch vlak erg getrof-
fen in de voorbije jaren. Denk aan de mijn-
sluitingen en het verdwijnen van Philips en 
Ford. Onze Limburgse overheden hebben 
met SALK een nieuw antwoord voor deze 
crisissen proberen op te bouwen. Nu wil 
men nog een tandje bijsteken op vijf domei-
nen die vooral  economisch georiënteerd 
zijn via SALK0turbo.

‘Radicale empathie voor de vingers die de mijne net niet raken
voor het geworteld leven dat terug kan ademen
voor mensen die zonder vragen hun leven wagen
voor wij die deze situatie op onze schouders dragen

Solidair zijn heeft geen aanraking nodig
om te kunnen raken’

iNkE GiEGHASE, poETRy SLAM ARTiEST


