Tweede Paasdag

De eerste (warme) Paasdag is voorbij en ik hoop dat u het advies om
niet te ver van huis te gaan hebt opgevolgd. Toch was het op
sommige plaatsen nog druk, te druk zoals bij de bollenvelden waar
mensen gewaarschuwd moesten worden. Onbegrijpelijk, maar waar.
Ik heb deze dag gebruikt om in de tuin te werken, in de tuin te zitten en te kijken naar
het bijenhotel dat sinds vorig jaar een plaats heeft gevonden. Het is gemaakt van
allerlei materiaal uit de bossen in de Belgische Ardennen. Na enige studie werd een
ontwerp gemaakt en daarna begon het klussen. We hebben er wel wat tijd in
gestoken. Vooral het op maat zagen van bamboe met daarna het glad schuren van
de uiteinden kostte nogal wat tijd. Maar … het was de moeite waard. Want wat is het
druk in ons bijenhotel. Ze vliegen af en aan, in en uit, de bijen. Ik het idee dat mijn
bijenhotel iets kan bijdragen aan een betere wereld, in ieder geval voor de bijen.

Een betere wereld?
Jammer genoeg moet er altijd iets gebeuren voordat
men tot besef komt. Jammer, omdat het meestal
minder leuke of zelfs nare gebeurtenissen zijn
waardoor je met je neus op de feiten wordt gedrukt.
Niet voor niets hebben sommige mensen een hekel
aan de krant of aan het nieuws op TV of radio. Niets
dan kommer en kwel en wat moet je daarmee?
Al die informatie zet je alleen maar aan tot denken en
dan ook nog over dingen die helemaal niet vrolijk zijn.
Een alternatief is gewoon doen alsof je gek bent,
denken dat nare dingen jou niet zullen overkomen.
Je kunt denken: ik maak de wereld goed, maar dan
wel voor mezelf. Al die anderen die het niet goed
hebben, moeten maar zorgen dat ze het ook goed
krijgen. Met als gevolg een super-egoïstische
maatschappij waarin mensen elkaar bijna niet meer
zien, alleen om het zelf goed te hebben.
De wereld is door het coronavirus hardhandig wakker geschud en toch zijn er nog
steeds mensen die het niet willen zien. Onbegrijpelijk, maar waar.

Vandaag is het Tweede Paasdag, een heel stuk
kouder dan gisteren, maar we wensen u toch een
hele mooie dag.

Zorg voor jezelf en voor anderen,
Stay safe, be nice!

