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Mandela in ieder mens
No matter how small the action,
you can help to change the world for the better for all.
Lend a helping hand today to the less fortunate in
society and start making that change....
Nelson Mandela 1918 - forever
Wereldwijd is 18 juli uitgeroepen tot internationale
Mandeladag. Ieder jaar herdenken we op die datum de
verjaardag van één van onze grootste wereldleiders aller
tijden: Nelson Mandela. Maar hoe kunnen we hem het
beste herdenken?
Aartsbisschop Desmond Tutu zei op zijn begrafenis: ‘Madiba zou niet gewild hebben, dat we hem zouden vereren
als een stenen standbeeld. Hij zou willen, dat we zijn
mensvisie, en grondhouding voorleven en voortleven:
Living the legacy! En wel in de spirit van Ubuntu. Then
Mandela lives in you, and you, and you and you.....’
Ubuntu is een Zuid-Afrikaans Zulu woord, echter een
diepgeworteld universeel mensbesef, gefundeerd op
onze interverwevenheid, onze onlosmakelijke verbondenheid met elkaar en met de natuur: ‘Ik ben omdat
WIJ zijn!’
Mpho Tutu van Furth omschrijft in het boek Opsoek naar
Ubuntu: ‘Ubuntu gaat over zorgzaamheid, respect, delen,
integriteit, compassie, broederschap, vergeving en verzoening in één. En dan....is het ook altijd weer nóg meer.
Het is onze gemeenschappelijke menselijkheid.’
18 juli 2018. Een jaar geleden: 67 seconden stilte ter

‘Hij zou willen dat we zijn mensvisie
voorleven en voortleven.’
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nagedachtenis aan Madiba. We waren met bijna tweehonderd mensen bij Herman van Veen Arts Center en
de stilte was indrukwekkend en eervol. Symbolisch
67 seconden omdat Mandela 67 jaar van zijn leven
wereldwijd aan de mensenrechten heeft gewijd. Barack
Obama riep op datzelfde moment in Johannesburg op
om Ubuntu te omarmen. Om de parels van medemenselijkheid in je eigen omgeving te zien én zelf medemenselijkheid te tonen. ‘Even when it’s small, oh no especially
when it’s small.’
Op die dag werd een nieuw idee geboren: 67 gewone
mensen uit Nederland en Vlaanderen schrijven, met
de kracht van storytelling, een korte anekdote óver een
ander vanuit Sawubona: ik zie jou! Zij zien en beschrijven een parel in hun leven, iemand in wie zij het Ubuntubloed zien. Hiermee laten zij het licht schijnen op ons
mooie land, op wat er aan medemenselijkheid en zorg
voor elkaar wél is en aandacht verdient: alles wat je aandacht geeft groeit. Mandela in you, in you, in you, in you:
Mandela in ieder Mens.
Inmiddels stromen niet enkel 67 verhalen binnen in mijn
mailbox. De effecten zijn al veel groter dan de inhoud
van het boek zelf. Eén van de vele reacties: ‘Ik heb mijn
stukje voorgelezen aan mijn buurvrouw, ze was compleet
verrast en ontroerd. We zijn na jaren opnieuw en dieper
aan de praat geraakt over onze relatie, hoe we elkaar zien
en waarderen.’
18 juli 2019. Het boek Mandela in ieder Mens wordt gelanceerd. U bent van harte welkom om de 67 auteurs en hun
hoofdpersonen te ontmoeten en om dit jaar op Mandela
Day niet alleen Nelson Mandela te herdenken, maar
vooral onze eeuwige bron van gedeelde menselijkheid:
Ubuntu. Laten we dit samen, verhalend en ontmoetend,
vieren. Forever!
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