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De derde maandag van januari is de herdenkingsdag van Martin
Luther King. Zijn Ghandiachtige strijd tegen racisme in de USA
kreeg met zijn rede “I have a dream” ook een plek in menig hart
aan deze kant van de grote plas. Hij maakte met zijn humane
streven niet louter vrienden en kwam, zoals zo velen, door een
moord pijnlijk aan zijn eind. Zijn gedachtegoed leefde voort, menig
strijder nam het stokje over en we hebben nu een zwarte man als
president van de Verenigde Staten van Amerika. Durf te dromen.
Droom
Dromen en die droom wereldkundig maken leiden tot opmerkelijke
prestaties, of het nu het einde is aan de apartheid, de eerste mens
op de Maan, astronaut worden (toch @astro_andre?), een muur
slopen, de sleutel zoeken naar het voorkomen van kanker, of het
bouwen van een auto die niet meer kan botsen. Dromen komen
uit. Wij dromen hier in Limburg al een tijdje over een volledig veilig
verkeer zonder verkeersslachtoffers. Wij noemen onze droom
‘Maak van de nul een punt’ en zien dat onze droom mensen in
beweging brengt, inspireert, aanzet tot nieuwe ideeën, mee willen
werken, verbaasd zijn, tegengas geven en protesteren. Kortom het geeft reuring rondom een onderwerp dat
altijd al hoog staat op de lijst van maatschappelijke issues of naast hondenpoep op de flappen staat van een
buurtonderzoek. Andere Provincies zoals NoordBrabant, Overijssel, ZuidHolland en Zeeland nemen de
slogan en/of ambitie over en zo vloeit onze droom als een olievlek over Nederland. Nieuw Nederland.
Social media
De samenleving verandert in rap tempo en mede onder invloed van Social Media zijn we in staat om kennis
makkelijker te delen, elkaar snel te informeren en er zelfs revoluties mee te ontketenen. Youtube staat vol
met voorbeelden hoe via social media mensen in staat zijn de meest onmogelijk geachte opgaven te
volbrengen. De bevolking van IJsland schrijft zijn eigen nieuwe Grondwet en 50.000 mensen in Estland
ruimen in één dag de berg zwerfafval op. Het moet anders en het kan anders.
Verkenning Nieuw Nederland
In Verkenning Nieuw Nederland hebben een aantal bekende en minder bekende landgenoten zich verenigd
om elkaar te inspireren hoe het anders kan. Het begon allemaal op een mooie avond een dik jaar geleden in
Seats to Meet in Utrecht onder inspirerende leiding van het Instituut voor Maatschappelijke Inovatie (IMI).
En maandag 16 januari 2012 willen we u deelgenoot gaan maken van ons streven naar een ander, nieuw
Nederland. Door te laten zien waar volgens ons dit land maatschappelijk gezien beter kan presteren hopen
we op reacties, andere vernieuwende ideeën, verkenningen, nieuwe samenwerkingverbanden
inspiratiebronnen en initiatieven. Gelukkig maar is dit geen unicum. Er zijn inmiddels veel communities
gevormd die het goed voor hebben met ons welzijn. Maar er kunnen er niet genoeg zijn.
Nu al online, maar vanaf 16 januari meer > www.VerkenningNieuwNederland.nl
Volg onze beweging op Twitter @NieuwNL en doe mee! Omdat het kan.
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