Stappen zetten tegen onderling wantrouwen

'Eenheid in verscheidenheid is het
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" Een uurtje lopen om met

elkaar in contact te komen. Dat is het
doel van de Freedom Walk, die op 18
maart om 15.00 uur voor de derde keer
van start gaat op het Stationsplein.
Als tegenwicht tegen onderling wantrouwen", zegt organisator Bert Sluis.
" Zoek iemand op die je niet kent. Dan
zie je effect."
"Al een aantal jaar komt Leiden rond

deze datum in actie tegen racisme.
In 2015 werd de eerste Freedom
Walk georganiseerd , na de aanslagen op Charlie Hebdo. Vorig jaar
vormden de vreselijke gebeurtenissen in Parijs de aanleiding om een
daad te willen stellen", herinnert
Bert Sluis zich. "En het is belangrijk om het in elk geval nu nog
voort te zetten", zegt hij als lid van
de werkgroep die de tocht namens
het Levensbeschouwelijk Platform
en het platform Charter for Compassion organiseert. "Ook dit jaar
doemen er zoveel tegenstellingen
op in de samenleving. Mensen
gaan op een eigen eilandje zitten,
er ontstaat onderling wantrouwen.
Dat maakt een tegenwicht nodig.
Wij proberen dat met de Freedom
Walk vorm te geven."
Praten
De emstige aanleiding ten spijt
heeft de organisatie geen stille
tocht voor ogen. "We houden wel
een moment van stilte om te overdenken waarvoor we het doen",
zegt Sluis. " Maar verder is het de
bedoeling om met elkaar in contact te komen en te praten over wat
ons verbindt." Het initiatief wordt
om die reden ook wel de Freedom
Walk & Talk genoemd. Daamaast
zal iemand een praatje houden op
de Beestenmarkt. Op het stadhuis ,
het eindpunt, zorgt de burgemeester of een van de wethouders voor
de ontvangst , de stadsdichter draagt
er iets voor en er is theater.
Het thema van de tocht is deze
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Sluis hoopt dat ook terug te zien in
de deelnemers. "Als je het prettig
vindt om je kinderen of kleinkinderen mee te nemen, doe dat vooral. Die geven het geheel kleur met
hun onbevangenheid. Het is niet
de bedoeling dat het een somber
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gebeuren wordt."

Effect
In deze maatschappij zijn mensen
eerder gewend om zich terug te
trekken, realiseert Suis zich. De
deelnemers zullen dus een stap
moeten zetten. "Zoek iemand op
die je niet . kent", moedigt hij ze
aan. "Dan zie je effect , al is dat misschien niet zospectaculair als jezou
willen. Wij zijn niet het hele brood,
maar kunnen wellicht het zuurdesem zijn. Dat is van invloed op het
hele brood. Zo beinvloeden wij de
maatschappij met ons denken en
handelen."
Zelf heeft Sluis als organisator bij

Het is de bedoeling om met elkaar in
contact te komen en te praten over wot
ons verbindt Het initiatief wordt om
die reden ook wel de Freedom Walk &
Talk genoemd (Foto: pr/ Hans van den
Berg fotografie).

de Freedom Walk nauwelijks tdjd
om met onbekenden te praten.
Vorig jaar zag hij wel dat er veel
geanimeerde gesprekken werden
gevoerd. "Dat deed mij heel erg
goed. Als je over een bepaald punt
heen bent, dan ga je het ook leuk
vinden. Dat kan niet anders. Dan
ga je ervan genieten om met anderen in gesprek te raken. Dat is de
waarde van deze tocht".
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