
Allereerst willen wij u danken voor uw tomeloze inzet en het laten horen van een
kritisch tegengeluid in tijden waarin ons kabinet dubieuze keuzes maakt. Maatregelen
worden met geen enkele goede onderbouwing geïmplementeerd en elke vorm van
wetenschappelijk tegengeluid wordt aan de kant geschoven. Brandbrieven,
noodkreten en schreeuwen om hulp worden compleet genegeerd door dit kabinet.
Het maakt niet uit of deze vanuit de zorg, horeca of sportwereld komen. Elk signaal
wordt boven op de stapel gegooid. 

Wij zijn 2 verpleegkundigen werkzaam in de psychiatrie. Middels kritische en goed
onderbouwde brieven (beide brieven staan in voorgaande hyperlinks) hebben wij
getracht te communiceren met het kabinet omtrent de buitenproportionele
maatregelen en het negeren van probleemgebieden en maatregelen die wel effectief
zijn. Helaas heeft ook ons geluid geen enkel positief effect gehad binnen de politiek.  
Uw bedrijf wordt wederom gesloten ondanks alle medewerking die u de afgelopen
2jaar hebt verleend. Uw tomeloze inzet, aanpassingsvermogen en het handhaven van
maatregelen blijken niks waard te zijn voor dit kabinet. 

Dit gebeurt in dezelfde week waarin het kabinet bekend maakt  volgend jaar af te
willen van grote steunpakketten, ook als deze crisis aanhoudt.  
U wordt aan een staatsinfuus van minimale subsidie gehangen en er wordt gedreigd
met megaboetes en onmiddellijke terugbetaling van de steun als u besluit weer te
doen wat noodzakelijk is voor het voortbestaan van uw bedrijf.
Ondertussen laten de brancheverenigingen zoals Koninklijke Horeca Nederland en NL
Actief u massaal in de steek. Er is een nationaal Stockholmsyndroom ontstaan waarin
rucksichtslos en zonder vragen te stellen massaal het opgelegde beleid wordt
opgevolgd. 

Bedenk dat alle opgelegde maatregelen uit de hoek komen waar ook de oplossingen
vandaan zouden moeten komen: de overheid is immers verantwoordelijk voor het
faciliteren van een goed functionerend zorgstelstel.
Wij, de burgers, ondernemers, uitbaters van sportverenigingen, verpleegkundigen en
de rest van de samenleving, hebben geen invloed op de primaire taak van de
overheid. Wij kunnen niet afdwingen dat er geen 5 miljard bezuinigd, maar juist
structureel geïnvesteerd wordt in de zorg. Wij kunnen niet afdwingen dat er eindelijk
ingezet wordt op ventilatie wat daadwerkelijk iets aan het probleem kan doen.
Wat wij wel kunnen doen, samen, met elkaar, is onze verantwoordelijkheid
terugnemen voor onze gezondheid en welvaart. 

Zoals onze minister-president aan het begin van deze crisis zei: “ik ben ervan
overtuigd dat het volk dit wil. Anders zou niemand zich aan deze maatregelen
houden. Dan stopt het vanzelf. De overheid gaat mensen niks verplichten, dat zouden
we helemaal niet willen.” 

De nieuwe lockdown is wederom een feit!



Cruciaal hiervoor is echter dat mensen in Nederland beseffen dat de grens is bereikt.
Zij moeten voelen dat hier geen einde meer aan komt. Met onze korte flyer hopen wij
dit gedachtenproces bij mensen in gang te zetten. Pas als dit is gebeurd zullen
mensen durven om tegen de regels in te gaan. Onze eerder geschreven brieven
hadden een bereik van 250.000 views. Samen met een aantal bekende
ondernemers hopen wij Nederlanders in te laten zien dat de grens bereikt is. Alleen
dan kunnen we daadwerkelijk druk uitoefenen. Van lockdown naar lockdown wordt
deze crisis niet opgelost en creëren we tal van andere crises zoals faillissementen en
een enorme impact op het welzijn van de samenleving.

Wij zijn tegen geweld of provocatie in welke vorm dan ook. Wij willen enkel dat deze
crisis op een correcte manier gemanaged wordt en dat niet keer op keer de
maatschappij op slot wordt gegooid vanwege wanbeleid. 
Onze flyer kan eraan bijdragen dat meer Nederlanders nadenken over hoe ver zij
willen gaan in het volgen van dit absurde beleid. Laten we hopen dat meer mensen
gaan beseffen dat de grens bereikt is en van zich laten horen.
De overgrote meerderheid van het land snakt naar een einde uit deze waanzin
(slechts 16% van het land heeft nog vertrouwen in deze aanpak).  
Vele omwentelingen zijn ontstaan door simpele daden van mensen die leiderschap
toonden. 

Laat ons, de burgers, ondernemers, uitbaters van sportverenigingen,
verpleegkundigen en de rest van de samenleving, de ware leiders van deze tijd zijn!
Deze week posten wij, Ricardo Kessels & Stef Stawinski, een flyer met daarin onze
oproep aan Nederland om na te gaan wanneer voor een ieder de grens is bereikt. Wij
willen u, mede vanwege de grootte van uw netwerk, middels deze brief vragen onze
flyer te delen, in de hoop dat we zo meer Nederlanders wakker kunnen krijgen.

Ricardo Kessels & Stef Stawinski – Zorg Voor Nederland

https://www.linkedin.com/posts/stef-stawinski-06b8169a_gister-heb-ik-de-brief-in-de-bijlage-naar-activity-6861966662862819328-1ybd
https://www.linkedin.com/posts/ricardo-kessels-24508b226_na-aanleiding-van-de-persconferentie-van-activity-6864144664031821824-UzJn

