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Sociaal

Transparantie voor bestendige
toekomst VVAO
Het virus
veranderde onze
routines
Door Majo Hendriks
VVAO, Afdeling Amsterdam

Op de middag van de generale repetitie van de opera II Ritratto werd het
besluit genomen dat er geen bijeenkomsten en voorstellingen meer
georganiseerd mogen worden. Halsoverkop werd de generale opgenomen
vanwege het coronavirus.
Twee jaar werk voor één opname van een generale repetitie, die nu gratis te
zien is op YouTube. Het coronavirus veranderde onze dagelijkse routines.
Colleges gaan voortaan online (Futurelearn en Coursera blijven me iedere dag
attenderen op hun – inderdaad - mooie aanbod), voorstellingen worden via
YouTube gestreamed en bestellen doen we allemaal via bezorgdiensten en
behulpzame medeburgers.
LEES VERDER

BREAKING NEWS

Collectie rijksmuseum tot zondag online te zien

Economie

Wees loyaal, shop
lokaal!

Lokaal shoppen is hard nodig om de
zelfstandige retailers, die het
winkellandschap kleur geven, te
behouden. Het coronavirus raakt
heel veel mensen, er is veel

Door Ninke Peijs
VVAO, Afdeling 's-HertogenboschTilburg

persoonlijk leed en de zakelijke
gevolgen zijn enorm.

Een deel van de winkelstraten
staat op omvallen door de ‐

Help ook en draag er aan bij om de

coronacrisis. Kleding- en
schoenenwinkels, juweliers en

retailers in je stad of dorp te laten
voortbestaan.

sportzaken zien hun omzet
verdampen. Wees loyaal, shop
lokaal!
LEES VERDER

Economie

Corona in Rusland
Door Anneliet Schönfeld
VVAO, Afdeling Gouda

Hoe kan het ook anders: uit het
land van Poetin komen ook
verschrikkelijke verhalen over het
Coronavirus. Op het eerste oog
leek er weinig verschil te zijn met
de situatie in Nederland, niets is
echter wat het lijkt.
Toen ik laatst vrienden belde in
St.Petersburg om te vragen hoe het
daar was, kreeg ik te horen dat in
eerste instantie werd gemeld dat
Corona een verzinsel van Amerika
was.
Zelfs later, toen het ‘echt’ insloeg bleef de overheid nog enige tijd volhouden,
dat het wel mee zou vallen. Ofwel op z’n Russisch, of beter op z’n Sovjets, alle
ellende wordt ook nu weer ‘weggepraat’. Het tij keerde toen premier Misjustin
zelf slachtoffer werd en terecht kwam op de intensive care.
LEES VERDER
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Verlicht de vrouwen
Door Annemarie M. Schaacke
VVAO, Afdeling Leiden

Wen er maar aan. Het wordt nooit
meer zoals het was. Leren leven
met onzekerheden. Het
coronavirus is er voor nodig om
ons te doen beseffen dat het
werkelijk anders kan en moet.

Met de nadruk op ‘moet’, want elk
mensenleven telt. Het is realistisch
om te denken dat er nog miljoenen
zullen overgaan naar de andere
wereld, vanwege verkeerde keuzes
in het verleden. Nu komt het er op
aan om de juiste keuzes te maken
en daarvoor wordt vrouwelijk
leiderschap gevraagd. De
klimaatverandering zal wereldwijd
voor armoedeval zorgen in de oude
economie.

LEES VERDER
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