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Kenmerk
Behandeld door

Tanja Jadnanansing, voorzitter Dagelijks Bestuur Stadsdeel Zuidoost,

Beste mevrouw Martis, hoi Lucia,
Wij staan op 4 en 5 mei stil bij vrijheid.
Op 4 mei herdenken wij alle slachtoffers van oorlog en op 5 mei vieren wij dat wij in vrijheid leven.
Op deze dag vieren wij de waarde van vrijheid, democratie en mensenrechten.
Helaas zitten wij nog midden in de uitdaging van Corona en die maakt dat wij niet altijd even vrolijk in het leven staan.
Ik spreek veel mensen die aangeven dat zij het moeilijk vinden en ik vind het goed dat zij erover
praten.
Het is niet altijd even makkelijk en ik denk dat het goed is dat wij elkaar juist in deze tijd vast blijven houden en blijven praten over onze gevoelens.
Onze vrijheid is meer dan kunnen gaan en staan waar je wil zonder gevaar voor jouw leven.
Vrijheid is ook om te kunnen zijn wie je wil zijn en om daar te komen is het goed om geen taboes te
hebben.
Als het leven ons klappen geeft dan is het goed om verdediging te vinden in liefde en ondersteuning van anderen.
Daarom is het belangrijk om ook in deze pittige tijd elkaar goede wensen te sturen, elkaar te blijven spreken en elkaar te blijven steunen.
Ik spreek de wens uit dat deze vrijheidsmaaltijd u mag voeden met veerkracht en vertrouwen dat
wij samen kunnen werken aan een betere toekomst.
Een groet vol vrede, liefde en goede wensen,

Tanja Jadnanansing
Het stadsdeelkantoor is te bereiken met trein en metro (50 en 54) halte station Amsterdam Bijlmer ArenA en
bus (41, 44, 45, 46, 47, 102, 158 en 175).

