
In een waardige samenleving…

Heeft elk mens een betaalbaar dak boven
zijn hoofd

>> maar wist je dat: er geschat wordt dat in Nederland 31.000 mensen geen huis 
hebben (in de zin van dat ze geen vaste woon- of verblijfplaats)? En dat dat aantal 
alsmaar toeneemt? En dat er tegelijkertijd zo'n 7 miljoen m² kilometer kantoorruimte 
continu leeg staat? <<

Heeft elk mens dagelijks te eten

>> maar wist je dat: de voedselbank de snelst groeiende bank van Nederland is? 
Waar wekelijks meer dan 30.000 voedselpakketten over de toonbank gaan en dat 
meer dan 80.000 Nederlanders gebruik van maken? En dat de vraag groeit? Dus dat 
nu ook de voedselbank op zoek is naar voedsel? <<

Heeft elk mens de kans om zich met
plezier te ontwikkelen en bij te dragen aan

de waarde van de samenleving.

>> maar wist je dat: er jaarlijks zo'n 30.000 jongeren zijn die hun school voortijdig 
de rug toekeren? En dat er zo’n 250.000 jongeren met de geestelijke 
gezondheidszorg te maken hebben? Dat hun aantal alleen maar groeiende is? En dat 
velen van hen dus ook niet elke dag gewoon naar school (kunnen) gaan? <<



Heeft elk mens de kans om zo gezond
mogelijk te zijn. Om zo bij te dragen aan

de waarde van de samenleving.

>> maar wist je dat: we nu al meer dan 90 miljard uitgeven aan gezondheidszorg, 
waarbij de invloed die de gezondheidszorg heeft op onze volksgezondheid relatief 
is? Dat er veel meer factoren een rol spelen bij ‘gezond kunnen zijn’ en dat de 
gezondheidszorg daarin niet voorziet? <<

Deze informatie, die wil laten zien wat een
waardige samenleving

is, is bedoeld voor iedereen die iets anders wil dan
het minimale. En dus een samenleving waarin het

alleen maar gaat over de waarde van geld. 

Willen wij een samenleving waar economische
belangen continu de boventoon voeren? 

? Richt de gezondheidszorg  - waaronder de farmacie - zich nu echt op 
gezondheid? Of vooral op de productie van medische goederen en 
diensten?

? Richt het onderwijs zich nu echt op ontwikkeling van kinderen en hun 
unieke talenten? Of richt die zich op dat zij passen in een samenleving 
waar zij hun economische waarde moeten hebben?

? Richt het bedrijfsleven zich nu echt op diensten die we nodig hebben? 
Of op producten waarmee vooral geld te verdienen valt zodat 
aandeelhouders tevreden zijn?

? Richt de overheid zich nu echt op het faciliteren van burgers, zodat zij 
een samenleving kunnen bouwen die voor ons allemaal van waarde is? 



Of op controleren en beheersen van kosten? Op eigen invloed? Op alles 
houden zoals het is?

? Richten de media zich nu echt op ‘waarheidsvinding’? Of op het 
uitdragen van boodschappen die het bedrijfsleven (adverteerders) goed 
gestemd houden? 

Wat denk je?
Is het…

> Tijd voor een andere samenleving? 

opgebouwd en ingericht vanuit dat wat 
voor ons 'burgers' werkelijk van waarde is. 

> Tijd dus voor een samenleving:

waarin het niet meer de ‘instituties’ zijn 
die bepalen wat goed is voor ieder.

> Tijd dus voor een samenleving:

waarin elk mens…



…een betaalbaar dak boven zijn hoofd
heeft; dagelijks eten kan; zich met plezier

ontwikkelt; zo gezond en gelukkig
mogelijk is?


