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Delft and Rotary: creating history
1 Waar toentertijd landauers de Delftse grands seigneurs bij Sociëteit Standvastigheid
aan de Phoenixstraat afleverden, vertoont de prinsenstad een gapende wond, waarin
gehelmde ingenieurs in een danse macabre met dragline en bulldozer in kleiige grond
consciëntieus en accuraat een complexe klus klaren, immuun voor het geblabla van
het hypochondrisch mitraillerende journaille en sacherijnige politici die bijwijlen
zonder gêne in plaatselijke sufferdjes waarschuwen voor een financieel debacle
zonder precedent, niet beseffend dat zogoed als alle Delftse mirakels onvermijdelijk
financiële barensweeën hebben gekend. De kans bestaat dat deze criticasters
bij de opening vooraan staan en onder het genot van een gratis aperitief hun
doorslaggevende bijdrage met een kronkelredenering benadrukken en stiekempjes in
allerijl controleren of hun naam is gegraveerd in de herinneringsplaquette in de hal
van het kristallen stadhuis.
2 Nochtans is er, om van Delft een verrukkelijke stad te maken, meer nodig dan
enkel een hypermodern bestuurscentrum en ov-knooppunt voor Jan en alleman
en nu heden ten dage crisis en recessie B en W jammer genoeg dwingen zich
te beperken tot hun corebusiness en lokale politici, daartoe aangezet door
ingezondenbrievenschrijvers, halsstarrig over karikaturale affaires jeremiëren en
elkaar als bulterriërs bruuskeren, dient de stad voor additionele voorzieningen
dan maar te steunen op de pijlers van het maatschappelijk middenveld en treden
Delftse Rotarians  daarom als doe-het-zelvers met een civilisatorische missie naar
voren om rechttoe rechtaan met voldoende acceleratievermogen te zorgen voor de
langgewenste ondersteuning van de goederenbank Robin Hood, een geapprecieerde
voorziening die past in de zorgbreedte van de Delftse agglomeratie.
3 Het was nog een heel geprakkiseer de begrote investeringen boven tafel te krijgen
en niet als bangeriken reikhalzend tot sint-juttemis te wachten op filantropie uit de
Delftse 24 uurseconomie. Rotarians zijn evenwel geen van-negen-tot-vijftypes en
weten zonder veel te bakkeleien op fenomenale wijze met een mêlee aan frappante
activiteiten en een gevulde trukendoos te zorgen dat de daktuin er binnenkort ten
algemenen nutte spic en span bij komt te liggen en de ingebruikneming niet lang op
zich laat wachten.
4 Uw deelname aan dit dictee is wat anders dan egocentrische activiteiten als batikken,
tatoeëren van uw torso, oplossingen van sudoku’tjes, dansen op een bal masqué,
coifferen van uw chihuahua of het verzorgen van uw forsythia. Uw aanwezigheid
draagt bij tot een prachtige spin-off voor alle Delftenaren, waarvoor eenieder van ons
zo lang mogelijk volwaardig mens kan zijn.
Delft and Rotary: creating history every day!

