Van de redactie
Altijd goed om eens buiten landsgrenzen te kijken.
Sinds mijn terugkomst uit Oekraïne zie ik Nederland
door een andere bril: Wat zijn wij hier gezegend
met goede zorg!
Er zit echter ook een schaduwkant aan onze welvaart. Want van veel naar minder is lastiger dan van
weinig naar meer. Oekraïense ouders van kinderen
met een beperking weten dat de overheid hen niet
gaat steunen. In Nederland kijken wij nog afwachtend omhoog.
Inspirerend om groeiende ouderinitiatieven te zien
in Oekraïne. Ik mocht ouders ontmoeten die uren
reizen om hun kind een nuttige dagbesteding te geven. Met vrolijke gezichten stropen zij de mouwen
op; één en al verbondenheid. Met elkaar verven zij
de gangen van de dagbesteding in vrolijke kleuren.
Samen staan zij sterk.
In een korte tijd is daar een landelijke Downsyndroom-organisatie op poten gezet. Mensen met
Down krijgen – na jaren te zijn weggestopt – een
gezicht in de samenleving. Maar voor hoe lang?
Victoria Schuurman vreest dat er in 2050 in Nederland geen enkel Downtje meer te bekennen is. Uitgestorven of verbannen. In haar fictieroman ”Een
kind van vier miljoen” wil zij door lezers te choqueren, hen aansporen in actie te komen.
Ik herinner mij dat in de jaren 70 het protest tegen
abortus groot was. Toen abortus toch werd gelegaliseerd, zakte het activisme ineen. Vrouwen die in
hun vrije tijd achter kramen pepermunt en speldjes
verkochten met de afbeelding van het ongeboren
kind, ruimden hun spullen op en besloten hun vrijwilligerswerk in te wisselen voor een betaalde baan.
En als je niet meer over abortus leest, lijkt het er ook
niet meer te zijn!
Gebeurt dit straks ook als er geen Downtje meer
wordt geboren vanwege de uitslag van de NIPT?
Welvarend Nederland, word wakker!
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