De Ark 13 maart 2016

Geachte gemeente,
Ook deze keer mag ik weer een korte toelichting geven bij de collecte voor de St Puree. Voor
diegene die mij nog niet eerder hebben gezien: mijn naam is Jan Bouwens, vz van de
stichting.
Ik mag deze keer een minuutje extra vanwege de verbinding met de biddag voor gewas en
arbeid die afgelopen woensdag heeft plaatsgevonden. (foto) David heeft daar, en ook nu, de
koppeling gelegd met de economie van deze tijd. Een economie waarin het alleen nog maar
om geld, en vooral meer geld, lijkt te draaien.
Bij de stichting Puree zien we ook de keerzijde van die welvaartseconomie. Mensen wiens
arbeid niet langer gewenst wordt in de economie van vandaag. Die het slachtoffer zijn
geworden van besluiten van investeringsmaatschappijen aan de andere kant van de oceaan
en waarvoor alleen de winst telt. Verdrietig wordt ik van het beeld van de gesloten V&D’s
waardoor 8000 mensen op straat staan. Ik kan we opwinden over het aanbestedingsbeleid
van gemeenten waardoor thuiszorginstellingen kopje ondergaan en duizenden hun werk in
de zorg verliezen. Een economie die alleen nog maar om geld draait deugd niet.
Vandaag maak ik graag van de gelegenheid uw aandacht te vragen voor een bijzonder
kwetsbare groep: de mensen met een beperking waardoor de toegang tot arbeid extra lastig
is. Mensen waarvan zoals het UWV dat uitdrukt: met een lagere loonwaarde.
Voor deze groep was de sociale werkvoorziening tot 1 januari 2015 een goede uitkomst.
Deze weg is sindsdien afgesneden. Daarvoor in de plaats heeft het kabinet aan werkgevers
gevraagd om extra banen te scheppen. Om te onderkennen dat het in deze economie niet
alleen om winst en verlies gaat, maar ook om kansen en mogelijkheden voor iedereen. Een
oproep van medemenselijkheid aan hen die de wijngaard van de arbeid beheren. Daar komt
echter in de praktijk nog niet heel veel van terecht.
Op 22 september organiseert de stichting Puree daarom een mini symposium over beschut
werk in onze regio. We gaan politiek, overheden, werkgevers, maatschappelijke organisaties
en natuurlijk de mensen die het aangaat vragen om een plan te maken zodat ook de mensen
met een beperking via goed en betaald werk volwaardig deel kunnen hebben in onze
samenleving.
Meer informatie kunt u te zijner tijd vinden op onze website. Mocht er nu onder u iemand
zijn die ons wil helpen bij de opzet van dit minisymposium dan hoor ik het graag bij de koffie.

Dank u wel.

