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Wat zijn we toch heerlijk sociaal aan het einde van de week 
Helemaal als je voelt hoe de UC-crew je energie opsteekt 
Werkelijk wervelende breaks 
Kijk en dan is een congresfestival direct een feest 
 
Kijk om je heen, dit is de sociale basis 
Een plek waar ieder sociaal persoon op de juiste plaats is 
De wereld heel dichtbij, centraal in het krachtstation 
Sociale basis is waardevol en vandaag gaat het om het waarom 
 
De verdieping in elkaar, samen aan tafel 
De gezamenlijke uitdagingen als een raadsel ontrafeld 
Het begin is gemaakt wanneer we elkaar ontmoeten 
Dat is laagdrempelig in te steken, door simpelweg te groeten 
 
En eenmaal aan tafel zijn we niet met vingers aan het wijzen 
We proberen alle neuzen dezelfde kant op te krijgen 
Laten we wel zijn, de sleutel waar de samenleving door zou werken is het welzijn 
En iedereen zet zich enorm in, dat is wel fijn 
Tegelijkertijd is de nood ontzettend hoog, laten we snel zijn 
 
Een balans tussen de dagelijkse beleving en de aanbesteding 
Vandaag in onze taak de lagenontleding 
We hebben niet genoeg aan de maakbaarheid 
Zonder draagbaarheid van de omgeving 
Samsam, samen zijn we de samenleving 
 
Een professioneel netwerk is pas echt sterk als het oprecht werkt 
Niet vanwege kaders blokkades op de weg werpt 
Er is een middenweg tussen bot en messcherp 
We maken een maatschappelijk testament van wat de rest erft 
In een situatie waar men mentaal steeds van de stress sterft 
 
Wees die ogen en oren, dan zal jij zien 
Wat er bijvoorbeeld voorbijkomt bij het wijkteam 
Mensen raken verzeild in een gebed zonder einde 
Dat is zelfs met verfijnde beleid punchlines niet te vermijden 
 
Wanneer die oneliners stranden in de krant of in het zand verdwijnen 
Zal er nog steeds ergens in het land of in de stad iemand anders een hand reiken 
Want anders voelt samen zijn veel te eenzaam 
Als we aan het einde van het festival opeens weer alleen zitten 
 
Als we samen zitten, laten we dan niet te veel trippen over begrippen 
Laten we in ons systeem checken waar we onnodig vastzitten 
Dat loswurmen, zodat het beter gaat stromen 
Dan gaan we van gezamenlijke taal naar gezamenlijke dromen 
 
 



Een nabijheid, een basis waar we allen gelijk zijn 
En onze wonden zullen genezen terwijl de tijd rijpt 
 
Praten met elkaar, bijvoorbeeld in zo’n mooie zaal 
Het gaat nog méér om oogcontact dan toon en de taal 
Als we elkaar niet laten shinen als zonnestralen worden de wolken zwaarder 
En als we elkaar écht niet begrijpen, kan je altijd de tolk vragen 
 
Een dag als vandaag is essentieel, al is het al om de reden 
Dat zoveel intellectuelen hun kennis en ervaringen met ons delen 
 
Zelfs op dit eiland vinden we kanalen 
Allen aan boord om die stip op de horizon te behalen 
Laat het lexicon het huidige Babylon voor ons vertalen 
Wij zijn de mensen die samen Nederland maken 
 
Nederland zorgt voor elkaar als mantelzorgers 
Helpt jou helpen om een ander een mooier morgen te bezorgen 
Door kennis en aanpak van sociale vraagstukken 
Je merkte vanochtend al, dat gaat vandaag lukken 
 
Moet je zien wat je al aan inzichten krijgt 
Door een ontspannen wandeling in de wijk 
Het zorgt dat je ontwikkelingen beter begrijpt 
De sleutel voor beter begrip is openheid 
In je straat, in je wijk, bij de lokale overheid 
Blijf dichtbij, zo houden we de cohesie overeind 
 
Rebels optimisme van bewoners verdient een standbeeld 
Omdat door hen samen de stad of wijk wordt gedeeld 
Veel te vaak, worden zij nog betutteld 
De bewoners betrekken klinkt eigenlijk dubbel 
 
Geld, tijd en continuïteit, kies je achilleshiel 
We hebben vaak al het wiel, waarom beginnen we opnieuw? 
Pak die basis terug, ga van je eiland af 
Bouw desnoods zelf een brug 
 
Eén tegen eenzaamheid, we weigeren weg te kijken, beslissen hoe we er mee dealen 
Laat OMA thuis, wacht, word niet meteen ziedend 
OMA, Oplossingen, Meningen en Adviezen 
 
Ga helemaal uit je plaat, op dit festival werkt LSD voortvarend 
Wacht, LSD, Luisteren, Samenvatten, Doorvragen 
 
Droge stof, smeer Nivea op je huid 
Nivea, Niet Invullen Voor Een Ander 
Omdat je daarmee uitsluit 
 
 
 
 



In plaats daarvan, hou een ander op een sociale manier in de gaten 
Je kunt als je observeert veel halen uit bepaalde signalen 
Wees waakzaam, veilig en spaarzaam in hoe je met een ander omgaat 
Je zult zien dat er een bepaalde respectvolle warmte ontstaat 
 
Een sociaal hogere frequentie die ons dichter brengt bij de essentie 
Dat je niet een functie of een valkuil, maar vooral de mens ziet 
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