“Rare jongens, die Romeinen”
Aan deze gevleugelde uitspraak van de Galliër Asterix moest ik denken, toen ik iemand hoorde
zeggen “rare jongens, die (Corona) virusdeeltjes” en dit inspireerde mij tot het schrijven van
onderstaand verhaaltje.
Net zoals Asterix en consorten er heldhaftig in slaagden om als enige nederzetting de invasie door de
Romeinen te weerstaan, zo proberen wij met vrouw en macht de huidige ‘rare jongens’ niet te laten
winnen wat betreft de activiteiten van ons afdelingsbestuur.
Helaas hebben wij (nog) geen ‘toverdrank’ die ons onoverwinnelijk maakt, maar wij hebben wel wat
anders, wat minstens even krachtig is…..
In de oudste stad van ons land, ten tijde van de Romeinen onder andere Novio Magus geheten,
besluit ons afdelingsbestuur van TAA te gaan vergaderen. We kiezen niet voor de voor de hand
liggende weg (online vergaderen), maar geven de voorkeur aan een vergadering zoals die in het
pre-Corona tijdperk zeer gewoon was.
Vanzelfsprekend met inachtneming van de op dit moment geldende maatregelen.
Onze voorzitter zorgt voor een prachtige, meer zuidelijke locatie, direct aan de Maas,
waar 2 meter uit elkaar zitten geen enkel probleem is.

Heel inspirerend om elkaar weer ‘live’ te zien en dat leidt direct tot een focus op positieve en
bemoedigende zaken. Trots delen we er een aantal met jullie:
•
•

•

We hebben nieuwe aanmeldingen van enthousiaste vrouwen die toe zouden willen treden
tot ons 8-koppige bestuur en/of die zich als handwerkster willen gaan inzetten
Ondanks dat een aantal evenementen/verkopen niet door kunnen gaan, ziet het er (onder
voorbehoud) naar uit, dat onze najaarsverkoop in het prachtige Berg en Dal doorgang kan
vinden, ook hier natuurlijk met inachtneming van alle RIVM maatregelen.
Het Tesselschade Studiefonds (voorheen BPO) is erg flexibel in haar manier van werken en
heeft de persoonlijke bezoeken aan de studenten vervangen door beeldbellen. Dit blijkt
prima te werken en we zijn dan ook verheugd te melden dat onze studenten prachtige
resultaten laten zien.

•

•

•

Een van de studenten die een jaar of 5 geleden door ons is gesteund, staat aan de start van
haar eigen bedrijf en wil haar positieve ervaringen met het BPO t.z.t. graag een keer met ons
delen.
We hebben mooie nieuwe producten in de maak; zo zijn daar mondkapjes in vrolijke
motieven, ook in een kindermaat! Daarnaast presenteren we trots zachte stervormige
muziekdoosjes, met prachtig geborduurde diertjes erop. En tenslotte een serie baby
artikelen zoals rompertjes en slabbetjes etc.

Onze handwerksters, veelal oudere dames, maken een moeilijke tijd door, waarin sommigen
door Corona hun kinderen, kleinkinderen en/of andere familieleden en vrienden tijdelijk niet
kunnen/konden zien. Eenzaamheid en verveling liggen dan op de loer…. Gelukkig, aldus onze
handwerksters, geeft het handwerken voor onze vereniging ze zoveel vreugde, afleiding en
rust, dat dit de perfecte remedie blijkt om zulke moeilijke, eenzame tijden door te komen!

Heeft u al door wat onze ‘toverdrank’is? Juist:

cogitare et
esse positivum!

Houd moed, blijf gezond! Hartelijke groeten van Afdeling Nijmegen en
we geven graag het stokje door aan Afdeling Ede!

