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Een quick win of een win-win?
Op de kaart van vandaag , de quick win. Maar gaat het over de quick win of quick win-win?
Een oud vrouwtje, bij wie ’s winters de verwarmingsketel uitvalt, was een quick win voor een
Gooisch bedrijf. Zij is een lot uit de loterij, drie bezoekjes, 4300 euro, terwijl er alleen maar
op de resetknop gedrukt had hoeven te worden. Win, win? Tja, NEE, de winnende
monteurs hadden niet eens tijd om gezellig koffie te drinken.
Juist niet meedoen aan een loterij is een quick win-win, verlies je niet maand in, maand uit
en kan je met het bespaarde geld royaal trakteren op heerlijke cappuccino’s 2go, nu
dampend voor onze neuzen, uit de Lange Groenendaal.
Terug naar de actualiteit. Mei, de maand van Europa. Het Eurovisie songfestival, de Europese
verkiezingen en de grens overschrijdende motorclubs. Voordat we het vergeten, delen we
ook een pluim uit aan onze burgemeester. VVD-er en VOOR een ruim kinderpardon. Milo
steunt het verzet tegen de Haagse regenten. Deze laffe pedofoben durven wel kinderen uit
te zetten en pedofiele verenigingen te verbieden. Optreden tegen kinky motorclubs, HO
MAAR. Win, win? Ja, deze regenten krijgen nu gratis een les voor het leven in
kindvriendelijkheid.
Actie loont. We worden samen een grommend Wakker Dier met “Dit is niet FAIR” en regelen
het even. Iedereen blij. Zo regelden we ook dat we in een jaar tijd overschakelden op
fairtrade chocoladeletters, Coen geen plofkip maar gildehoen verkoopt. Wij, Juan Valdez en
de kip blij.
Bij het Eurosongfestival won Conchita. Conchita is een hij, een travestiet met baard. Ook
Gouda heeft een Conchita en de kabouters van Esther Klijn. Zij ruimen trouw zwerfafval op.
Zij hadden mijn votes (douze points en ten points) gekregen voor hun moed. Stel je voor dat
wij zelf elke dag een keer naar de grond buigen om iets op te rapen! Stel je voor dat we
elkaar met een stralende glimlach belonen. Is de wereld binnen een paar dagen glimlachend
schoon. Gewoon Samen Doen dus!
En voor die paar hardnekkige Goudse hondenkakkers, wat is er leuker om zonder je te
hoeven opgeven mee te doen in een duurzame klopjacht van Vanessa en haar Brede School
kindertjes. Hun Smart phone snap shots, de dog shitties gaan op www.gouda.nl. De
gemeente gebruikt gezichtsherkenning en us ING helpt met automatische incasso. En onze
schatjes kunnen weer buiten spelen.
En mijn stemadvies: Kies niet alleen voor Europa maar voor de wereld. Stap maar in stappen
uit de Euro. I Koppel eerst Euro, dollar, li en yen. II Schaf inflatie en geldspeculatie af. III En
kies dan wereldwijd voor de munt met de mooiste bankbiljetten. En dat was natuurlijk onze
gulden. Onze mooi paarse vuurtoren van Fl.250,- geeft licht en zicht op een win-win for all.
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