Speech diploma uitreiking 82ste Basisopleiding (V. Jones)
Aanwezigen, het doet mij heel erg goed om u vandaag te mogen toespreken ter
afsluiting van de 82ste Basisopleiding.
Een opleiding welke bijna niet van start gegaan is vanwege onduidelijke,
achterstallige en teruglopende subsidies en subsidie uitbetalingen. We hadden de
keuze om te wachten op duidelijkheid, te wachten op betere tijden. Dat was voor ons
echter geen optie.
Er bestaat geen betere tijd of beste moment. Grijp elke situatie of moment aan en
maak er het beste van. Het resultaat ligt hier. Geen enkel proces verloopt vlekkeloos.
Het stemt mij daarom bijzonder goed dat wij de eindstreep behaalt hebben en meer
nog dat u voor gekozen heeft deze op een bijzondere wijze te mogen afsluiten,
temidden van de natuur.
Wetenschappers zijn het erover eens dat de mens fysieke, mentale en emotionele
voordelen halen uit het contact met de natuur.
De natuur
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Geeft energie
Betere concentratie
Geeft rust
Geeft meer plezier
Laat je bewust worden van je eigen kracht
Kortom het laat je lekkerder in je vel zitten

Kijkend naar al dat groen om ons heen voelen we al de nieuwe energie stromen. U
vertrekt straks huiswaarts met een diploma en met een lichaam volgeladen met
energie.
Energie die u morgen reeds nodig heeft en zal hebben om het zware verantwoordelijk
en dankbare vakbondswerk voort te zetten.
Ik hoor vakbondsleiders vaak zeggen dat vakbondswerk ondankbaar werk is. Niets is
minder waar. Ga om te dienen en niet om gediend te worden en u zult ervaren hoe
mooi het vakbondswerk is. Zeer dynamisch.
Geslaagden, er is veel werk aan de winkel, u kunt het niet alleen. Laat uw
sleutelbegrip zijn: samenwerken en netwerken, netwerken en samenwerken,
again and again.
Geslaagden, laat mij u feliciteren, recharge uw batterij flink. Het werk wacht op U.
Dank u.
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