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S

interklaas heeft bij het verschijnen van
deze Nuance al weer het land verlaten en
hopelijk is de rust terug gekeerd. En dan
hebben we het niet over de rust die terugkeert na deze spannende tijd rondom
dit kinderfeest. Leuke spanning die iedereen zich wel
kan herinneren maar dat leuke is inmiddels vervangen
door schaamte als je ziet wat er nu aan de hand is. Kan
dit echt niet anders? Niet als we de discussie blijven
voeren vanuit extreme tegenstellingen en niet willen
luisteren naar de redelijke middenweg. Op dit moment
is het een kinderfeest dat leidt tot forse polarisering
en we zijn het aan onszelf verplicht om dit te stoppen.
Sterker nog, we moeten het eisen van alle partijen die
hierbij betrokken zijn zodat zij dit de-escaleren. Anders
is het een ‘race to the bottom’ en voor we het weten
hebben we Amerikaanse toestanden waar geen
begrip meer is voor een ander, op geen enkel
gebied. Laten we dit onze kinderen niet aandoen. Daarom pleit ik voor een andere toon in
het debat. De toon van de Nuance.
Gelukkig zijn er nog genoeg mooie initiatieven
die we met zijn allen een warm hart toedragen.
Een daarvan is het Ronald McDonald Kinderfonds dat een hart onder de riem
steekt van zieke kinderen. Een
mooi doel dat we dan ook ondersteunen met Stichting Foederer
Talentenfonds.
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