Aan Bart De Wever, burgemeester van Antwerpen en baas van minister Diependaele.
Geachte heer,
‘Ziet ge wel, als ge het wilt dan kunt ge het!’ Dat zei mijn moeder toen ik kind was en ik per ongeluk als
eens met een goed schoolrapport naar huis kwam. Meneer de burgemeester, ik zeg hetzelfde tegen u,
want u krijgt deze keer ook een goed rapport.
Op donderdag 24 februari viel Poetin met zijn Russisch leger Oekraîne binnen. En toen zijn er daar in
Oekraïne -hoe zoudt ge zelf zijn?- honderdduizenden mensen op de vlucht geslagen. En die kwamen hoe zoudt ge zelf zijn?- onze kant op. En dan is het onze plicht om die mensen op te vangen. Vaneigens.
Op donderdag 27 april, twee maanden nadat de eerste Russische tank Oekraïne binnenreed werd op de
Linkeroever in Antwerpen met enig gedruis een spiksplinternieuw vluchtelingendorp geopend waar 600
mensen uit Oekraïne onderdak kunnen krijgen: gezinnen met kinderen en alleenstaande moeders met
kinderen…
‘Ze krijgen een eigen woning met eigen sanitair. Ze kunnen hier in een natuurgebied wonen, vlakbij veel
openbaar vervoer.’ Ik heb het u zelf met fierheid op de televisie horen zeggen.
Op twee maanden tijd hebben uw diensten voor een compleet dorp voor 600 mensen wegen aangelegd,
riolen gelegd, water- en elektriciteitsaansluitingen geregeld, comfortabele noodwoningen neergepoot,
keukens en badkamers geïnstalleerd, meubelen op hun plaats gezet, huisgerief bij elkaar gehaald en zelfs
voor lakens en handdoeken gezorgd. Alstublieft! En dus zeg ik u wat ook mijn moeder tegen mij zei: ‘Ziet
ge wel, als ge het wilt dan kunt ge het!’
Zoudt u alstublieft bij gelegenheid ook eens aan uw minister Diependaele kunnen uitleggen hoe dat daar
op de Antwerpse Linkeroever in zijn werk is gegaan. Misschien zou ik dan ook een beetje opschuiven op
de wachtlijst voor een sociale woning waar ik nu bijna vier jaar opsta en waarop ik nog altijd geen stap
vooruit ben gekomen. En zeg hem ook: ‘Als ge het wilt, dan kunt ge het!’
Ik dank u met de meeste Hoogachting,
Dikke Freddy

