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Onderwerp:  Reactie Antillianennota 
 
Hallo Anneke, 
  
Hierbij mijn aangekondigde reactie op de nota, omdat ik er 7 april niet bij kan zijn. Allereerst mag je de reactie van Cees Pieterse 
(aan Hannie Oskam) tevens als mijn reactie beschouwen, omdat we die samen hebbe doorgenomen. 
  
Daarnaast wil ik nog twee andere dingen kwijt. Ten eerste wil ik je wijzen op de rijkssubsidieaanvraag 40+ die we recent gedaan 
hebben en waarvoor Huub Slaats ons OWS-contactpunt was. Als hij z'n werk goed heeft gedaan, ben je in grote lijnen op de hoogte 
van de inhoud van de aanvraag, of heb je zelfs het boekje al. Je zal ongetwijfeld onderschrijven dat er een belangrijke relatie ligt 
tussen dat 40+ boekje en 'jouw' nota. Bij de uitwerking van beide verdient het aanbeveling om enkele malen met elkaar rond de 
tafel te zitten. 
Dan nog specifiek een opmerking over de Antilliaanse kerken. Dat blijft een lastig dossier. Aan de ene kant zien velen dat ze goed 
bezig zijn en vinden velen dat dat vooral door moet gaan, aan de andere kant zien velen dat het ernstig de vraag is of ze dat op 
eigen houtje kunnen blijven doen. Tevens weten we niet goed hoe we er formeel mee om moeten gaan, dus kiezen we de 
makkelijkste weg en doen we maar niets. De tekst in de Antillianennota is een prachtige weergave daarvan: we geven de kerken 
onze morele steun, maar elke andere vorm van steun blijft uit. 
Ik, en velen met mij, vind dat iets te makkelijk. In onze 40+ aanvraag staat goed gemotiveerd waarom we meer gebruik willen 
maken van zelforganisaties, op wat voor wijze dan ook. Er bestaat een breed draagvlak, ook in andere steden, om een stapje verder 
te zetten richting die kerken. Ik realiseer mij alle formele hobbels, maar dat is geen reden om dat pad niet te betreden. Ik ben 
bereid mee te denken en heb ook al wat ideeën. Ik hoor graag van je. 
  
Groet, 
  
Martin 
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