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Vivica wil een
stem in coronatijd
voor de jeugd
Jongeren worden
nauwelijks betrokken
bij beslissingen over de
coronacrisis en dat moet
veranderen.
Sam van Ierssel
Helmond

ijdens het maken van haar
profielwerkstuk merkte Vivica Wildenberg iets op.
Jongeren worden in haar ogen niet
genoeg betrokken bij de coronacrisis en alle beslissingen die daarin
worden genomen. Nu wil ze zorgen dat hier verandering in komt.
De 19-jarige vwo-leerlinge van
het Jan van Brabant College in
Helmond moet voor haar diploma
een profielwerkstuk maken. Ze
besloot onderzoek te doen naar de
beeldvorming over corona en hoe
dit je gedrag verandert.
Ze deed ontdekkingen waarvan
ze geschrokken is: ,,Jongeren worden bijna niet betrokken in deze
crisis. Dit ervoer ik zelf ook tijdens
mijn onderzoek. Doktoren geven
aan de ene kant aan dat het goed is
als de jeugd meedenkt over de coronacrisis, maar aan de andere
kant wilden zij geen van allen
meewerken aan mijn onderzoek.
En als ik dan eindelijk een afspraak
had, zeiden ze deze ineens af of
konden ze hun mening niet geven.
Ik snap dat ze het druk hebben om
de ziekenhuizen draaiende te houden. Maar je voelt je als jongere gewoon niet serieus genomen.’’
En dat vindt Wildenberg onbegrijpelijk: ,,Onze generatie moet
de rest van ons leven de gevolgen
van deze crisis dragen, maar we
worden bijna niet meegenomen in
de beslissingen die genomen worden. Wij hebben ook een bepaald
idee over de crisis. Als jeugdige
kijk je heel anders naar de situatie.
Ik denk dat het daarom juist goed
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is als wij daaraan mogen bijdragen. Jammer genoeg gebeurt dat
tot dusver niet echt. Althans, dat
gevoel heb ik gekregen. En dat
vind ik best wel lastig. Ik probeer
namelijk echt van mezelf te laten
horen. Ik wil als jongere bijdragen
aan beslissingen en een oplossing
voor deze crisis.’’
Daarom heeft de Helmondse nu
een duidelijke missie: ,,Ik wil een
onderdeeltje zijn van die verandering, zodat de jeugd wel een stem
krijgt. Daarom ben ik nu een documentaire aan het maken over dit
onderwerp. Hierin vertel ik hoe
het is om als jeugdige in deze crisis
te leven. Deze documentaire komt
op YouTube te staan. Dan kan iedereen het zien. Zo heb ik voor
mijn gevoel toch een klein beetje
mijn verhaal kunnen doen.’’

Praatprogramma’s
Ook heeft Wildenberg specifieke
ideeën over wat in haar ogen anders zou kunnen: ,,Laat bijvoorbeeld jongeren wat vaker aanschuiven bij praatprogramma's op
televisie. Denk bijvoorbeeld aan
middelbare scholieren of studenten die het nu wat moeilijker hebben. Zo kunnen wij ook ons ei
kwijt. Dat kan er denk ik al voor
zorgen dat er meer rekening wordt
gehouden met onze ideeën. Daarnaast ben ik ook voor een Jeugd
Outbreak Management Team. Wij
hebben natuurlijk niet die wetenschappelijke kennis die het ‘echte’
OMT heeft. Het gaat er voor mij
om dat er aan ons wordt gedacht
en dat wij deels worden meegenomen in beslissingen. Onze meningen tellen ook mee.’’

Ik wil als jongere
bijdragen aan beslissingen en een oplossing voor deze crisis
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Om Lale Gül gaan staan
als warme deken

Selectie van een
miljoen negatieven

Laten wij vrouwen allemaal het
boek ‘Ik ga leven’ van Lale Gül
kopen en deze jonge vrouw
steunen. Zij is een goede schrijfster en wordt door familie en islamwereld uitgekotst. Dat zou in
Nederland niet moeten kunnen.
Het is te triest voor woorden dat
deze schrijfster zou moeten
stoppen met schrijven en bedreigd wordt. Ik hoop dat ze de
kracht vindt om door te gaan als
wij om haar heen gaan staan als
een warme deken.
Wilma Jansen, Gerwen

Eindelijk is er een herbestemming voor de halve ton die het
Helmondse gemeentebestuur
uitgetrokken had voor een onderzoek naar een mogelijke terugkeer van de eigen archiefdienst. De bijna 1 miljoen negatieven van de Helmondse fotograaf Jozef van den Broek zullen ‘tegen het licht gehouden
worden’ (ED 2-3). Als oud
stadshistoricus ben ik daar blij
mee, maar voor 50.000 euro
kan niet die hele collectie gescand en beschreven worden.
En ik weet bijna zeker dat het
aan kennis ontbreekt om een
selectie goed uit te voeren.
Breng die collectie dus mét de
rest van het archief maar terug
naar de plaats van oorsprong.
Giel van Hooff, Helmond

Stop met gezeur over
aanpak pandemie
Al het gezeur over de wijze
waarop de corona-pandemie
moet worden bestreden, ben ik
zo langzamerhand spuugzat. Ik
heb grote bewondering voor de
professionele aanpak van de
GGD. De procedure van mijn
vaccinatie aan de Theo Koomenlaan in Eindhoven was ronduit perfect. De ontvangst, de begeleiding van mindervalide mensen en de hartelijkheid was bewonderenswaardig.
Wim de Cock, Eindhoven

Laat uitvinders ambitie
waarmaken

▲ Vivica
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Het bericht ‘Uitvinders TU/e
winnen 1,2 miljoen’ (ED 3-3) is
om blij van te worden. Het gaat
over jonge mensen die, in het
kader van hun studie werken
aan projecten die onze leefomstandigheden verbeteren. In
deze zo lastige tijd is dit een
heel bemoedigende boodschap.
Laat ons deze studenten en hun
begeleiders de ruimte geven
hun ambities waar te maken.
Maaike van Wijgerden, Geldrop

Spring in bres voor
vitale werkers
Vakbond CNV vreest dat werknemers met vitale beroepen
hoge bedragen aan toeslagen
moeten terugbetalen (ED 1-3).
Het gaat om onder meer zorgpersoneel waarvoor wij een jaar
geleden vaak klapten. Ze hebben zich bovenmatig ingespannen en door extra uren te
maken ervoor gezorgd dat in
deze moeilijke tijd toch het
maatschappelijk, sociaal en
economisch leven door heeft
kunnen gaan. Het zou de politiek sieren acuut in de bres te
springen voor deze groep.
Rens Kuijten, Nuenen

Frustratie trainer PSV
is begrijpelijk
PSV is dit jaar groeiende, het
gaat nog niet altijd goed en het
geluk ontbreekt een beetje,

maar dat is voetbal. Echter, de
scheidsrechterlijke dwalingen
zijn opmerkelijk en kunnen allemaal geen toeval zijn. In de wedstrijd PSV-Ajax werd de tweede
goal van PSV afgekeurd, wat
discutabel was. Een overtreding
op Dumfries in het strafschopgebied werd niet bestraft omdat
er vooraf een overtreding op
Zahavi werd gemaakt. In een
later stadium wordt Zahavi expres op de enkel getrapt, waar
was de VAR? PSV kreeg de vrije
trap tegen! Tot slot ging de penalty tegen PSV vooraf aan een
duidelijke overtreding van Ajax.
De frustratie van de trainer vind
ik dan ook begrijpelijk. In ieder
geval zijn wij als PSV-supporters
de dupe. Volgend seizoen hopen
we weer naar het stadion te
kunnen en komen. Laten we
hopen dat de scheidsrechters
dan inmiddels begrijpen dat we
niet voor hen komen.
Frans Donders, Eindhoven

Ieder leven telt, maar
blijven we thuis?
We lopen met Qatar achter de
feiten aan, als zo vaak in het
verleden. Denk aan de Olympische Spelen in Australië, in de
vijftiger jaren, omstreden door
de inval van Rusland in Hongarije. Dan de protesten in 1978 bij
deelname aan de WK in Argentinië vanwege het omstreden militaire systeem daar.
In Qatar gaat het om protest
tegen slavenarbeid, dat 6500
mensenlevens heeft gekost. Bij
de eerder genoemde sportevenementen zaten we erbij en
keken ernaar. Ik vermoed dat
ook in Qatar tijdens de voetbalwedstrijden weinig kijkers last of
wroeging hebben.
Piet Stoutjesdijk, Eindhoven

