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Er zijn nog 9 miljoen wachtende voor u.

Ondanks dat zeker hard gewerkt wordt.
Blijkt er soms een vaccin te kort.
De vaccins zijn er in de voorraad schuur.
Een verhaal waar de Jonge op voort borduurt.
Het is de onduidelijkheid waar het aan schort.
Dan wordt keer op keer telkens weer.
Gezwalkt met het beleid, heen en weer.
Soepeler regels min of meer beloofd.
Worden door Rutte en de Jonge kooltjes gestoofd.
zoethouders voor de Horeca met valse leer.
In sportpak naar ‘t Catshuis op zondag morgen.
Popiejopie op de fiets, Jong Jonge met zorgen.
Geluk met de geleerden die ons adviseren.
Moeilijk voor ons om met hen te associëren.
In het Catshuis zijn wij veilig en geborgen.
Alles wordt geleidelijk naar de verdommenis
geleid, de crisis Covid-19, de formatie, al droefenis.
Sussen en nat houwen, het gaat weer over.
Luister naar Mark Hugo, straks klaar-over.
Geloof mij het wordt vanzelf geschiedenis.
Met zwalkende beleidsregels het leven beleven.
Doet niet anders dan kommernis geven.
Smoezen en verzinsels blijven kort in herinnering.
Met als gevolg twijfels en verafschuwing.
Het wordt tijd de echte leiders voorrang te geven.
Er wordt allerwege getwijfeld aan de juistheid van de besluitvorming door
de overheid gebezigd. Er is door de huisartsen in een vroeg stadium
aangeboden hun kennis bij het vaccineren toe te passen. Er is door de
managers die grote festivals fantastisch kunnen organiseren de ervaring
van deze organisatie deskundigen in te schalen. Dezer week publiceerde
EW weekblad een interview met de bestuursvoorzitter van Brocacef,
waaronder de grootste distributeur van medicijnen, die door de niet-weters
van overheid en de GGD aan de kant wordt geschoven. De hoge eisen waar

medicijn vervoer aan moet voldoen, gegeven de overheid maatregelen
worden bij het zeer kwetsbare covid-19 vaccin met voeten getreden.
Mijn boven geschreven gedichtje is een liefelijk aandoende bede vergeleken
met de ervaringen van deskundigen.
Vandaar mijn oproep aan de angstige overheid, aan de met haat gevulde
overheid richting bedrijfsleven, hun arrogantie en hoogmoed te laten varen.
Er moeten nog miljoenen mensen gevaccineerd worden.
Op de TV werd minister de Jonge begeleid bij het baanschouwen vaan en
klein voorraadje vaccins. Ik zal zijn antwoorden al daar niet herthalen. Wat
deed de minister daar, schijnbaar regelen. Hij wist echt niet waar he over
ging. De problemen zijn anders en groter en vragen oplossingen van
deskundigen.
Demissionaire Minister de Jonge en Minister president Rutte, Echt leiding
geven vraagt met verstand delegeren en de juiste kennis en kunde
inschakelen. Uw wijze is een toonbeeld van amateurisme.
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