
Lieve lezer,
 

Glurend vanaf de daken,
zag ik het afgelopen jaar,

jongeren die met senioren spraken,
luisterend naar en lerend van elkaar.

 
Ik heb de vertellerslijst bewonderd,

ze wonen verspreid over het hele land.
Het zijn er inmiddels meer dan tweehonderd,

van Goes tot Tiel, van Haren tot Loon op Zand!
 

Dit deed mij deugd,
het maakte mij zo blij als een kind.

Om zoveel ouderen te zien praten met de jeugd.
Trouwens: wat is oud, vergeleken met de Sint?

 
Natuurlijk vroegen de jongeren over oorlogen,
maar zij leerden over meer van de vertellers;

veerkracht, optimisme en doorzettingsvermogen, 
belangrijke thema’s voor de jonge vraagstellers. 

 
Al die gesprekken, thuis en op andere locaties,

geven een bredere blik op elkaars leven
en op thema’s als keuzes, durven en relaties.

Extra mooi dat die verhalen worden opgeschreven!
 

Daarvoor maakten de jongeren eerst aantekeningen,
op papier, telefoon of laptop,

waarna ze met taalwonders bezig gingen
en artikelen vormden in de schrijfworkshop.

 
Ook foto’s werden genomen,

als beeld bij het verhaal.
Kauwgomballen, boeddha’s en bomen,

maakten het eindresultaat extra speciaal.
 
 
 
 



Natuurlijk werd er wel eens een ‘t’ vergeten,
of een plaatsnaam verkeerd onthouden.

Ik zag regelmatig jongeren zwoegen en zweten,
onzeker of ze de deadline halen zouden. 

 
Maar achteraf waren ze zeer positief,

als het ze toch was gelukt.
Hun foto’s in vogel- of kikvorsperspectief,
samen met de tekst in een boekje gedrukt. 

 
Dan in een envelop,

verstuurd naar de senioren.
Vaak met een kaartje of boodschap erop,

zodat het de ontvanger extra zou bekoren. 
 

In deel 2 kwamen de leerlingen ook weer uit de lokalen,
gingen met scripts en kostuums aan de slag.

Ze werden uitgedaagd om de verhalen naar films te vertalen:
‘Wat maak je ervan als je zelf kiezen mag?’

 
‘Ga je achter de schermen of juist acteren?’

De jongeren vonden het best wel ‘dope’;
ontdekken hoe je jezelf beter kan presenteren

en je eigen werk zien in een filmzaal of bioscoop!
 

Sommige scholen volgden een variatie;
daar stond het klimmen centraal.

Sport en gesprekken vormden dan de combinatie,
boven jezelf uitstijgen als mijlpaal. 

 
Bij de eindpresentaties kwam iedereen weer samen,

trots en blij met het resultaat.
Dat kan ik alleen maar beamen:

het was steeds een prestatie van formaat!
 
 
 
 



Ook tussendoor kwamen vertellers bij elkaar,
voor de maandelijkse koffie (of thee),

of een borrel bij het nieuwe jaar
en hun partners namen ze regelmatig mee. 

 
Er waren ook vertellers die er nu niet meer zijn

en dat verlies vormt een gemis.
Hopelijk verzacht jullie programma dan iets de pijn,

als eerbetoon en nagedachtenis.
 

Graag ook aandacht voor de leerzame leraren,
en ja, dat is een pleonasme.

Maar zonder hen zou de klus niet klaren:
dus duizendmaal dank voor hun enthousiasme!

 
Hun tijd en inzet zijn cadeaus,

waardoor het programma zo kan slagen,
op zoveel verschillende leerniveaus,

dat kan mij als Sint zeer behagen. 
 

Als laatste, geef ik een compliment,
voor het organiserende team,
van pensionado tot student, 

divers en zonder streng regime. 
 

Verschillende achtergronden en expertises,
jullie staan allemaal in je eigen kracht.

Geen afstand te ver of leerling te lastig,
bereiken jullie mensen waar je het niet van verwacht.

 
Altijd met het beste beentje voor,

soms al in de auto om vijf uur ’s ochtends vroeg.
Jullie rijden heel Nederland door,

met honderden jongeren voor de boeg. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Ook achter de schermen wordt vaak ongemerkt,
door toegewijde teamleden,
dagelijks hard doorgewerkt,

aan alle bijkomstigheden.
 

Zoals scholen werven of een tekst voor de nieuwsbrief:
er moet altijd wel iets gebeuren.

Alles op orde administratief,
en vertellers bellen om teksten goed te keuren.

 
Komen jullie trouwens ooit eens een verteller tekort,

(of willen jullie ook in Spanje beginnen?)
weet dan dat ik er graag een word.

Er is nog een wereld te winnen!
 

Ik hoop jullie nog vele jaren bezig te zien,
want ik waardeer het programma enorm.

Dus bedank ik jullie voor alle inzet,
als verteller, school, teamlid of in een andere vorm!

 
Lieve groeten,

 
De Sint

 
 
 
 
 
 


