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[Tekst van en uitgesproken door spoken word artiest Roziena Salihu, zij is verbonden aan Poetry Circle 
Nowhere, een instelling die gesteund wordt via de meerjarenregeling Talent en Festivals 2021 – 2024] 

 
Het leven bestaat uit constante verandering  
Een continue beleven, herbeleven en aanpassen 
Om in de bubbel van het bestaan niet uit elkaar te spatten  
bestaat kunst om dit te vatten, om  
te leren begrijpen  
 
Het werk dat wij doen is 
en blijf zó nodig  
Zijn we altijd bezig ons te verhouden tot maatschappelijke ontwikkelingen en  
politieke gebeurtenissen  
Geven we elke dag betekenis aan 
vinden we in elke tegenslag de waarde  
Het werk dat hier gedaan wordt  
is noodzakelijk  
Want deze sector krijgt enorm veel voor elkaar  
met ons als ambassadeurs daarin  
onmisbaar  
 
We maken cultuur voor iedereen bereikbaar 
Toegankelijk voor ons allemaal  
Ongeacht het inkomen, de denkkracht of de woonplaats 
ongeacht de kleur van de huid, religie of de leeftijd  
Cultuur is voor 
en van ons allemaal  
Het is overal om ons heen  
en dat moet zichtbaar  
Daarvoor  
blijven we knokken  
springen hoog en o zo laag  
Zelfs in politiek spannende tijden 
en in de nasleep van corona   



Was deze tijd een kickbokswedstrijd dan 
waren we allemaal al winnaars  
Omdat bij een goede voorbereiding de score niet uitmaakt  
Omdat we allemaal wel eens het spoor bijster  
In een tijd waarin je met je organisatie tegen een pandemie vecht  
moeten we onthouden  
dat de start van de wedstrijd  
niets over de finish zegt  
 
Door de liefde voor ons werk  
zijn we allemaal met elkaar verbonden  
We maken ons hard voor  
onszelf  
En voor  
degenen die voor ons kwamen 
Voor de volgende generatie 
behouden we ons doorzettingsvermogen en  
blijven we in onze wilskracht geloven  
 
We doen het 
voor de jongeren  
In samenwerking met scholen  
Voor het aanpakken van armoede 
Voor het kracht geven aan kwetsbare groepen  
We doen het  
omdat we niet anders kunnen  
 
Wanneer cultuur niet voor iedereen vanzelfsprekend is  
wanneer de weg ernaartoe moeilijk te vinden is  
dan passen we de route aan  
halen drempels weg, tekenen een nieuwe landkaart  
Want we verschillen soms zoveel   
waardoor de route niet voor iedereen bewandelbaar  
maar in cultuur  
daar vinden we elkaar  
Die is en blijft gezamenlijk  
met ruimte voor al onze perspectieven 
Zo leren we de ander begrijpen  
vinden we in onze verschillen weer de schoonheid 
en komen we erachter  
dat we best op elkaar lijken 
 
Zo worden we weerbaar  
fysiek zowel als mentaal  
daarom blijven we altijd doorgaan  
en mocht het nodig zijn  
passen we regeerakkoorden aan  



Onze positie in de politiek is op dit moment misschien de beste niet  
maar het belang van wat we doen daarmee des te groter  
Juist na deze twee jaar  
hebben we cultuurorganisaties nodig  
 
Voor de kinderen die school zo miste  
staan te springen om nieuwe kennis  
Voor de mensen die willen slenteren  
op terreinen van festivals  
Zich willen onder dompelen  
in elkaar en de willen leren van cultuur   
Voor mensen die opzoek zijn naar verbanden  
naar correlaties  
Die gelaagde betekenis zoeken in erfgoed manifestaties  
Cultuur blijft zo  
enorm  
nodig  
 
Want de tijd waarin we leven  
is nog steeds een onzekere  
Blijft het nog even spannend  
Weten we niet wat te verwachten  
Wanneer we elke keer weer kijken  
wat er in Den Haag wordt gezegd  
realiseer je dan alsjeblieft;  
wij zijn hiervoor in de wieg gelegd  
 
Jullie zijn de experts die weten wat er gebeurt in het werkveld  
Het Fonds is er  
voor alle kunst en cultuur disciplines  
Willen zowel gezamenlijke als eigentijdse kunst en erfgoed beoefening stimuleren 
Zo staan ze altijd klaar om te helpen  
met kennis, advies, inzicht en relaties  
en dat  
geeft hoop en inspiratie  
 
Wetende dat er een oplossing wordt gevonden  
voor ieder probleem  
Want daardoor  
wordt kunst en cultuur 
weer voor iedereen.  


