
Uit de grond van ons hart willen we 

jullie bedanken voor jullie kracht en 

doorzettingsvermogen. Corona eist 

nu al een jaar lang een hoge tol van 

iedereen. 

Het virus raakt bepaalde groepen in de 

samenleving in het hart zoals oude-

ren, ondernemers en natuurlijk vooral 

nabestaanden. Maar ook jongeren. 

Op gesloten op je kamer. Niet meer 

sporten, op stap of gewoon even 

chillen met je vrienden. We weten dat 

het voor jullie niet altijd even makkelijk 

is om je aan de coronabeperkingen te 

houden. Onvoorstelbaar zoals jullie 

toch tal van initiatieven hebben be-

dacht om elkaar op te beuren en hier 

doorheen te slepen. Hoe moeilijk soms 

ook, blijf je aan die regels houden. Ook 

thuis, zodat we straks snel weer naar 

buiten mogen om de vrijheid te vieren.  

Respect ook voor al onze docenten 

en andere collega’s. Van de ene op 

de andere dag moesten jullie thuis 

werken. En dan mochten jullie ook nog 

kwalitatief onlineonderwijs optuigen. 

Het is gelukt, en hoe. Chapeau! Het 

heeft ons diep geraakt dat jullie naast 

jullie werk ook nog inzamelacties 

houden. Met de ingezamelde 

boodschappen of geldbedragen 

steunen jullie studenten die na het 

verlies van hun bijbaan, krap bij kas 

zitten. 

We weten dat corona ook achter 

veel huisdeuren intense pijn heeft 

veroorzaakt. Studenten en collega’s 

hebben dierbaren verloren of kwamen 

in financiële problemen doordat 

bedrijven van naasten in zwaar weer 

terechtkwamen. Ziekte, eenzaamheid, 

verdriet en soms wanhoop wisselen 

elkaar af. Sommigen gaan door een 

diep dal, maar we houden elkaar op 

afstand vast. Blijf dat doen, zo komen 

we hier sterker uit. 

Een speciaal woord van dank ook aan 

al die talloze instellingen en bedrijven 

waar onze studenten stagelopen. Jullie 

leven vaak in diezelfde onzekerheid. 

Dat jullie desondanks stage plekken 

aanbieden voor onze studenten en 

met ons meedenken, is onbeschrijflijk. 

Onze diepste waar dering voor jullie 

allemaal! Gelukkig is er licht aan het 

einde van de tunnel. Dus hou nog even 

vol! Sterkte voor iedereen die dit leest.
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