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Gisterenavond, na het avond eten, zat ik nog even aan tafel. Het was weer een 
drukke dag geweest en ik had lang niet af wat ik af wilde hebben.    
De septembermaand is begonnen, bij de Socialrun de drukste maand van het jaar. 
De Inclusieweek en de Socialrun vinden dan weer plaats. ‘Normaal’ ook nog het Te 
Gek!? Festival, maar de drukte rondom de maatregelen vult de ontstane ruimte, 
mede door deze maatregelen, volledig in.  
Aan de eettafel droomde ik even weg, terwijl ik de tuin in keek. 
“Waar denk je aan pap?” vroeg mijn zoon Flynn. Even voelde ik me betrapt en 
zocht ik wat ik nu eigenlijk dacht. Het kwam neer op een antwoord op een vraag 
die jij mij die die dag al had gesteld: ‘Waar ben je trots op bij de Socialrun?’ 
Het antwoord wat ik jou gaf komt terug in de video die je aan het maken bent. Aan 
Flynn vertelde ik het volgende. 
 
“Het is weer september Flynn, een drukke maand voor papa en de Socialrun.”  
Mijn kinderen weten dat als geen ander, want deze maand zijn ze meer bij hun 
moeder dan bij ons. Het is een opoffering binnen het gescheiden gezinsleven wat 
we allemaal absoluut over hebben voor de missie van de Socialrun.  
“Het is weer september en ik zat te denken waar ik nu eigenlijk trots op ben dit 
jaar.” “Waar ben je dan trots op?” vroeg hij. “Ik ben trots op bijna alles wat we 
doen, niet doen en misschien wel verkeerd doen, maar nu zat ik aan een paar 
speciale dingen te denken. We hebben dit jaar een paar mooie documentaires 
kunnen steunen. Deze zijn allemaal zo goed geworden dat er van alles mee 
gebeurt. Er is er één in het Pools vertaald, er is er één genomineerd voor een 
filmfestival in Las Vegas, één docu heeft vier nominaties in Marseille, er zijn er 
zeker twee genomineerd op het Nederlands filmfestival én er worden op heel veel 
plekken vertoningen gedaan. Het mooiste van dit alles is dat het verhaal over 
meedoen een heel groot publiek krijgt.” 
 
Flynn probeerde te snappen wat ik zei. Hij is 11 en zeer begaan met ons doel, maar 
het voorstellingsvermogen van een kind van 11 stopt ergens.  
“Mooi” zegt hij, “en Anne heeft een boek geschreven, mag ik nog even op de iPad?” 
 
Heerlijk om te dromen en te relativeren in bijna hetzelfde moment. Komende 
weken wordt het druk en zal ik nog vaak dromen en relativeren én gaan we er 
weer, binnen de mogelijkheden, een groot feest van maken. 
 
Liefs, Frank 


