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Prachtig interview Guity Mohebbi
Vanmorgen een interview beluisterd van De Correspondent met Guity Mohebbi. Ik
kende haar niet, wist niet hoe zijn naar Nederland is gekomen en hoe zij in het leven
staat. En dat is jammer, want ik kan daar op basis van wat ik nu gehoord heb alleen maar
waardering voor hebben.

Dit interview bevat indrukwekkende onderdelen. Ze sprak over haar eerste 19 jaren in
Iran, hoe ze het land heeft verlaten een 30 jaar terug en hoe ze naar Nederland kwam.
Het interview bevat grappige elementen als zoals ze verbaast in de regen van
vluchthaven naar eerste verblijf werd gereden en ze de tulpen niet zag waar ze dit wel
vanuit een klein plaatje had gezien en dus had verwacht. 
Meer gaat het interview echter over zij in het leven staat en dat inspireert en zet tot
denken. Haar antwoord op de vraag of ze in Iran politiek actief was gaf ze terecht als
antwoord dat ze niet kan indenken dat je niet politiek geëngageerd kan zijn. Omdat dit
immers onze samenleving bepaald, hoe kan je daar niet bij betrokken zijn? Ze heeft dan
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ook verwondering dat ruwweg de helft van de Nederlanders hun recht op het
uitbrengen van een stem niet uitoefenen.

Ook spreekt ze prachtig uit hoe het onvoorwaardelijk openstaan voor de ander alleen
kan leiden tot het echte verbinden, het accepteren van hoe je andere medemens is en
dat hier prachtige zaken uit ontstaan. Dit is iets waar ik persoonlijk ook in geloof, maar ik
schrik weer van een opmerking als deze omdat ik mij besef dat de waan van de dag dit
intrinsieke principe toch verdrukt komt. Als mens ben ik zeker feilbaar en zijn oordelen,
irritaties en dergelijken mij niet vreemd, maar ik moet de ruimte en tijd blijven creëren
om hier ontspannen mee om te gaan omdat alleen dan verbinding, begrip en ook
impact mee kunnen worden gerealiseerd. En impact uit respect en naar elkaars
standpunten toe bewegen in plaats van overtuiging en vanuit macht.

Een interessant artikel dus; terug te vinden via Apple PodCast app of welke andere
favoriete app je mocht gebruiken voor het beluisteren van podcasts. Dit is de link;

klik hier om te openen 
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Elektrisch rijden maakt opmars in Nederland
Elektrisch rijden begint aan een echte opmars in Nederland. Zo is er de komst van twee massa
geproduceerde elektrische auto`s van respectievelijk Nissan en Renault. Daarnaast is er sprake van
een groeiend netwerk voor oplaadpunten in Nederland voor elektrische auto`s. In oktober 2009
werd de eerste oplaadpaal voor elektrische voertuigen…

Nederland niet langer in logistieke top 3
In de logistiek is Nederland de afgelopen jaren zijn toppositie kwijtgeraakt. In 2001 nam België de
eerste positie van ons over. De achteruitgang is hierbij niet gestopt, zo hebben in 2003 Frankrijk en
Duitsland ons verder naar een lagere positie gedruk. Dit blijkt uit een onderzoeksrapport over de
logistiek in…
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