SPEECH AFSLUITING 76STE BASISOPLEIDING
Aanwezigen,
Mag ik mede namens het Stichtingsbestuur van het
SIVIS , direktie en personeel welkom heten.
Vandaag is het wederom een bijzondere dag. Wat
maakt deze dag zo mooi. We hebben enkele dagen
terug ons 45 jarig bestaan herdacht en u behoort
tot de 1ste groep afgeleverde op weg naar de 2e
termijn van 45 jaar SIVIS.
Een tweede bijzonderheid van de groep is het feit
dat u getoond heeft binnen enkele dagen zaken tot
stand te brengen, ik denk hierbij aan de heer
Muller en zijn team die zaterdag de regen
getrotseerd hebben om hier te komen.
Geslaagden , u gaat een moeilijke tijd tegemoet,
een zware tijd tegemoet en laat dit een uitdaging
voor u zijn. Ga de uitdaging niet uit de weg, het is
een heel mooie. De heer Edam heeft dat immers
benadrukt tijdens de evaluatie hedenochtend.
Uw omgeving zal naar u opkijken.
Uw omgeving zal veel meer van u verwachten dan
4 maanden terug, want u heeft het SIVIS bezocht,
joe kiesie skoro.

Uw kinderen, uw vrienden, uw buren, uw collega’s,
uw werkgever, uw bond, ze zullen een zwaardere
wissel op u trekken.
Geslaagden, uw handel en uw wandel zal onder
een vergrootglas geplaatst worden. U zult al gauw
horen, “Heeft hij/zij dit bij het SIVIS geleerd. Wees
u er bewust van dat u nu in het bezit bent van een
SIVIS Basisopleiding diploma. Het begin van ons
traject.
Desalniettemin zal de samenleving u als
volwaardig SIVIS afgestudeerde behandelen.
U heeft naast het vakkenpakket ook leren
samenwerken. Er bestond geen verschil tussen
CLO’er – C‐47 of noem maar op. U zat hier als
vakbondsbroeders, als vakbondsvrienden, als
groepsgenoten, u zat er als team hier. Neemt u dat
mee. Er is veels te veel verdeeldheid daar buiten
en dit houdt ons bijzonder achter.
Dat vertraagt onze ontwikkeling. Geslaagden
neemt u mee, datgene dat u bindt en bouwt u
daarop verder.
Uwer aller achternaam is “WROKOMANG”.
Wrokomang oenoe tai horie en oeng tang na wang.
HET SIVIS FELICITEERT U ALLEN !!!
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