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Mag k u allen welkom heten en laat mij allereerst met het mooie starten. Zondag 21 mei j.l. 

was het precies 48 jaar dat SIVIS is opgericht om precies te zijn is dit geweest 21 mei 

1969 

He bijzondere van het SIVIS is dat zij alle stormen heeft mogen doorstaan in de afgelopen 

jaren met als absolute dieptepunt het feit dat ze uit haar eigen gebouw moest vluchten en 

langer dan 10 jaren onderdak moest genieten bij de SAO. 

Na een ruil te hebben gepleegd met MITRA mocht SIVIS op 15 augustus 2008 haar 

intrede hier doen. Vermeldenswaard is dat SIVIS trots haar dieptepunt onafgebroken haar 

aktiviteiten heeft voortgezet en heeft onder zeer moeilijke huisvesting toch geweldig werk 

verzet  hetgeen steeds door de ILO is geprezen voor haar geboekte resultaten. 

Welnu: SIVIS staat wederom voor een heel grote uitdaging: jaren terug zou er sprake 

zijnvan ma ma probleem, vandaag spreken we van de grote uitdaging. 

Als ik zo naar enkele gezichten kijkt in de zaal zij die van de basis naar de middenkader 

gaan maar bovenal de groep van middenkader naar hogerkader, de laatste groep die is 

hier bezig is gestart met de ene aanpassing naar de andere. 

In plaats dat het beter werd, werd het steeds beroerder. Middenkader en hogerkader, u 

mag het weten, mede door de druk van u zijn wij vandaag hier. Al bij de opleiding in 

december gaven enkele van u al te kennen door te willen stromen wat er ook mag 

gebeuren. 

De wekelijkse telefoontjes, apps, vragen via de Social Media en overal waar ik u ontmoette 

was het : Meneer Jones wanneer, oting en sang e psa. Dat heeft ons versterkt om ook 

uiteindelijk de knoop door te hakken en uiteindelijk heeft het een behoorlijke prijskaartje. 

Niet alle bonden zijn in staat geweest alle belangstellenden te sturen naar de opleidingen. 

En toch hebben wij kunnen merken dat we een ...................................     van new comers 

(basis) en een aantal hebben van 40+. In de periode waarbij de kosten van de basis met 



bijkans ..........% gestegen zijn. Dat zegt wel wat. Dat geeft aan de behoefte welke er bestaat, 

het besef van/voor trajekt en het geloof om dit u heeft in het SIVIS. 

SIVIS is op weg naar 50 jaar en alle beweringen en boze tongen dat er geen 

belangstelling is voor de vakbeweging ten spit. U bewijst met uw zijn kur en uw 

inschrijvingen het tegendeel na het en beweerd wordt. En hiermede geeft het ook het 

signaal voor de eerste 50 jaar SIVIS en nog meer nog 50 jaren SIVIS.  

 

Zolang er arbeid verricht wordt in dit land zal SIVIS blijven bestaan. Ingeschrevenen tot 

slot wil ik u meegeven dat we ons in de samenleving bevinden van bijna als je niet vóór 

bent dat je tegen bent. Wel laat mij u zeggen wij hebben hier 2 dubbel deuren, tegen 

stewllingen zijn voor elders niet hier. Hier  gaan we allemaal door dezelfde deur, 

ongeacht welke onderscheid je wil maken. Hier binden wij , hier  scheiden we niet.  

We hebben een gemeenschappelijke naam. Oenoe na wrokomang, Dja nowang pratie no 

e pratie, Dja oenoe e brasa makandra.  

Hier wordt er gestudeerd, gechallenged, gebatteld, hier wordt er goed  gelachen, soms 

ook verdriet met elkaar gedeeld. Hoe heftig het ook hier binnen aan toe gegaan is op de 

smalle gang daar buiten is het weer lachen en nogmaals lachen geblazen , pret. 

 

Cursist, ik wens u een fijne en bijzonder leerrijke periode toe. Hoe meer u erin stopt, hoe 

meer u eruit zult halen aan het eind van de rit en voor strax een succesvolle voortzetting 

van de dag. 

 

Dank u… 

(31.05.2017) 


