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Een idee voor al wie in de politiek wil gaan:
Besparingen: voortaan vrijwilligersdiensten bij de politie in ruil voor accommodatie
Van een beetje armoede /// ga je heus niet dood. /// Je koopt er je vrijheid mee.
Ik vergeet altijd dat het 5-7-5 is. Opnieuw:
Van wat armoede /// ga je heus zo vlug niet dood. /// Wees toch niet zo lui.
Beste, Ik schrijf met betrekking tot PV- nummers 398693 (dossiernummer 954/DAB/20276064) 398694 (dossiernummer 954/DAB/
20276066) 398695 (dossiernummer 954/DAB/20276062)
Op 16 maart 2012 heb ik mij slecht gedragen. Ik wil daar geen excuses voor verzinnen, slechts mijn excuses aanbieden. Toch wil ik in dit
schrijven de context kaderen, aangezien ik jullie wil vragen mijn boete kwijt te schelden. Het klopt dat jullie binnen de termijn van 30 dagen
na vaststelling van mij geen opmerkingen hebben ontvangen. De belangrijkste reden hiervoor is omdat ik enkele dagen later naar Malawi ben
gevlogen binnen het kader van mijn ontwikkelingssamenwerkingsproject (http://gencoomalawi.wordpress.com) Tot nog toe heb ik in mijn
leven een tamelijk foutloos parcours afgelegd. Vlak voordat ik in Gent filosofie ben beginnen studeren, ging ik voor het eerst naar Malawi.
Doorheen de jaren ben ik blijven terugkeren en me blijven verdiepen in ontwikkelingssamenwerking. Ik heb er enkele jaren geleden zelfs een
prijs van de Koningboudewijnstichting voor gekregen. Er is eigenlijk niemand rondom mij die begrijpt hoe iemand zoals mij, die meestal wel
beredeneerd en rustig van aard is, in een situatie zoals die van 16 maart is kunnen belanden.
Wanneer ik daar nu, nadat ik in Malawi als mens weer tot rust ben kunnen komen, op terugkijk, dan kan ik alleen maar vaststellen dat ik die
dag over mijn toeren was. Wanneer ik in België ben, ga ik na een tijdje altijd op de tippen van mijn tenen lopen omdat ik als mens niet zo
goed om kan met het geïnstitutionaliseerd individualisme binnen onze samenleving. Daarenboven had ik op dat moment enkele kopzorgen
met betrekking tot mijn persoonlijk leven. Als je weet dat je voor een tijdje naar de andere kant van de wereld vertrekt, voel je je niet goed
wetende dat er in je leven hier nog enkele onopgeloste conflicten zijn. Tot slot had ik die dag ook slecht nieuws uit Malawi ontvangen: een
van mijn goede vrienden was plots gestorven ten gevolgen van aids. Ook dat nieuws zette een serieuze domper op mijn humeur. Ik wist dat ik
binnenkort het leed en het verdriet weer tegemoet zou gaan en ik werd er aan herinnerd dat ondanks mijn groeiend engagement en groeiende
vriendschappen, die het allemaal wat draaglijker maken, dat het leven voor veel Malawiërs echt schrijnend is. In plaats van rustig te reageren
en mijn situatie rustig proberen uit te leggen, ben ik over mijn toeren gegaan en ben ik al mijn emoties beginnen projecteren op een conflict
met een van de lijncontroleurs, waardoor de situatie tamelijk vlug is beginnen te escaleren en volledig uit de hand liep. Ik werd er helemaal in
meegezogen en voor ik het wist is dat verhaal een leven op zichzelf beginnen te leiden.
Mijn huidige situatie is als volgt. Ik studeer nog en ben daarnaast veel met mijn eigen projecten bezig. Ik heb de boete die jullie op 3 april
2012 hebben verstuurd betaald, maar ik heb momenteel door omstandigheden niet de draagkracht om de resterende boetes (in totaal €300) te
betalen. Ik wil mijn ouders daar niet mee belasten. Het is een fout die ik gemaakt heb en waarvoor ik de gevolgen wil dragen. Wat ik jullie wil
voorstellen is om de boetes kwijt te schelden. In ruil daarvoor wil ik jullie graag mijn dienstverlening aanbieden. Ik heb de laatste tijd via de
media regelmatig te horen gekregen dat jullie steeds meer en meer met agressie te maken krijgen. Mijn eigen casus is hier een voorbeeld van.
De bedenking die ik dan maak is dat als iemand zoals mij, die uit een “goed milieu” komt, agressief uit de hoek kan komen, we moeten
erkennen dat we als samenleving met een serieus probleem zitten en dat zo’n probleem een serieuze aanpak nodig heeft. Vanuit mijn eigen
ervaring en mijn eigen achtergrond zou ik graag helpen bij het uitwerken van een campagne om agressie tegen te gaan. Ik denk dat ik hiervoor
een waardevolle bijdrage kan leveren. Ik zou kunnen beginnen met een kleine studie: op zoek gaan naar doelgroepen waarmee de lijn het
meeste problemen mee heeft. Ik zou dan een focusgesprek met deze doelgroep kunnen houden en peilen naar de redenen die zij geven voor
hun agressief gedrag. Op basis van deze informatie zou ik concrete voorstellen kunnen formuleren naar de lijn toe en daarnaast ideeën kunnen
leveren bij het opzetten van een campagne om de bevolking te sensibiliseren. Misschien valt er zelfs een project te lanceren voor mensen of
jongeren die in een gelijkaardige situatie zoals de mijne zitten: het creëren van een alternatieve sanctie voor mensen die niet de middelen
hebben om hun boete te betalen, door bijvoorbeeld een sensibiliserende dienstverlening voor de lijn te doen. Ik denk dat op termijn iedereen
hier beter van kan worden. Ik wil dus nogmaals benadrukken dat ik bereid ben om voor mijn fouten op te draaien. Ik beschik momenteel
echter niet over de financiële middelen, dus ik hoop dat jullie mijn voorstel een kans zullen geven. Mochten jullie mij willen contacteren voor
een afspraak om dit voorstel een concrete vorm te geven dan kan dat via michelepieters@hotmail.com
Met vriendelijke groeten, Michèle Pieters
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