Vaccineren is te keren
Vaccineren,
het is te keren,
als we luisteren naar de ervaringen van mensen,
die andere kinderen iets anders wensen,
dan wat hen is overkomen.
Dat een kind ziek wordt of zelfs overlijdt
is toch alle reden tot nationale spijt!
Wie kan dan nog 'gewoon' doorgaan
met zijn of haar bestaan,
zonder je kind of een kind wat voor het leven is beschadigd,
wie is dan niet verontwaardigd?
Dat is toch het ergste wat je kan gebeuren?
En dan nog mensen die durven zeggen dat je niet moet zeuren!
Dan doet toch alles zeer
en zijn er geen woorden meer.
Laten we gaan luisteren naar alle verhalen
en niet langer dralen.
Dat verdriet en pijn
er mogen zijn.
Laten we eindelijk toegeven dat dit niet verder mag gaan,
alle vaccinaties en pillen van de baan,
Niemand wordt blij van schreeuwende kinderen en jezelf vermannen
en we eindelijk kunnen ontspannen.
Onze wonden likken
en stoppen met alles maar te slikken.
Wat daar voor nodig is,
is niet mis,
maar heel erg de moeite waard,
Er is een andere reden dat we hier zijn op aard.

Elkaar helpen en beminnen
zonder een kind voor zich te winnen
door macht, angst of wanhoop,
met een donkere levensloop.
Liefde, licht, hoop en vertrouwen,
is waarop we ons leven willen bouwen
Vertrouwen op onszelf en elkaar,
is niet raar.
Zelfgenezend vermogen,
zelf genezen mogen.
Leren vertrouwen op je eigen gezondheid,
zodat niemand meer onnodig lijdt.
Zelf mogen bepalen wat je wel en niet met je leven doet,
maakt mensen weer blij en geeft moed.
Levenskracht is samen delen,
alle pijn helen,
tot je weer mens bent, niet meer alleen,
samen leven met de mensen om je heen.
Mogen alle wensen uitkomen,
nog meer dan je je kan dromen.
Een wereld zonder pijn,
waar alle kinderen en volwassenen gelukkig mogen zijn.
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