Sociale moestuin in aanleg aan de Thorbeckelaan

Werken in je tuintje. Vroeger vaak een noodzakelijke bezigheid.
Waarschijnlijk ook voor de buurman van Piet van Grietjies.
Sinds augustus 2010 een idee mensen bij elkaar te brengen
door samen te werken en elkaar te ontmoeten tijdens een leuke
tijdsbesteding in de buitenlucht. Vanaf juni 2012 heeft de
moestuin te Sliedrecht vorm gekregen.

Vooroordêêle …
Vooroordêêle zijn van aalle tije, mor wà zijn dà nou aaigelijk?
Nou dà ’s een mêêning die nie is gebaoseerd op faaite. ’t Is

soms aareg moeilijk om bove vooroordêêle te gaon staon en dà
kan gevollege hebbe voor de menier waerop ie mense
beoordêêlt. Dat hè ’k in ’n ver verleeje, meer as 40 jaer, zellef
ervaere. Ik doch alleevel dà ’k ’r van gevrijwaerd was, mor dà
bleek hêêmel nie waer te weze. Deur enkelde ervaeringe zà ’k
dà perbere duidelijk te maoke. Ik weunde in die tijd in een
buurtie mè veul jonge mense. Êên van die buurtbeweuners,
een goeje daartiger, zou ’t volleges zegge aan z’n hart hebbe
en daerom zou die nie waareke. As ik dan nae een nachdienst
of aandere zwaere klus vermoeid thuiskwam, zag ik die man
dikkels in z’n tuintjie aan ‘t waarek. Ik heb toe verschaaijene
maole tege m’n vrouw gezeed: “Zôô wi ’k ’t ok wel aa m’n hart
hebbe!” Afijn, de tijd verstreek en op een zekeren dag kwam ik
weer thuis en toe zee m’n vrouw tege mijn dat die bewuste
man aan een hartstilstand was gesturreve. Ik kon m’n aaige
wel voor m’n kop slaon en nam me voor om zukke foute in ’t
vervolleg nooit meer te maoke.

Hardleers …
Toch overkwam ’t me laeter nog een twêêde keer. ’t Beurde op
een vliegvekansie naer Zuid-Aofrikao. We wazze met de KLM
naer Kaopstad gevloge en daer wiere we deur een vriendin, die
vroeger in Slierecht op de Stesjonsweg hà geweund,
opgehaold. Nae aankomst bij heur huis, bleek m’n vrouw d’r
handtassie in ’t vliegtuig te hebbe laete legge. Daerin zate aalle
belangrijke zaoke: paspoort, pinpas, creditkaort, een flink
geldbedrag, ’t fototoestel en zô. Ommiddellijk naer ’t vliegveld
gebeld, mor daer bleek de tas nie te zijn gevonge. Ik mot êêlijk
bekenne dà ’k deur een vooroordêêl over aareme, zwarte
mense d’r vast van overtuigd was dà me die tas nooit van z’n
leve meer zouwe trugkrijge. We wazze dan ok hôôgst verbaosd
dat de tas in de week nae aankomst tóch was truggevonge.
Nog doche me dat ie wel leeg zou weze en dat aalle kosbaore
zaoke wel gepikt zouwe zijn, mor dà bleek hêêlemael nie waer
te zijn. Aalles zat t’r nog in. We wazze netuurlijk zo blij as een

kaaind en hier bleek nóg weer is hoe hardnekkig vooroordêêle
je gedachtes kanne bepaole. Ik wil aailijk niet de meraolridder
uithange, mor ik wil ’t tóch kwijt. Laet jie nie laaije deur
vooroordêêle, want de dinge zijn nou êêmel nie aallevel zôôas
ze je worde aangepraot of zôôas ie ze zellef waerneemt, en
bedenk wà voor schaej je d’r mee kan veroorzaoke!
Piet van Grietjies

