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Bedank mevrouw de M.C. 
Geachte aanwezigen. Ik ben nog een beetje onder de indruk van de zanger, de cursist die op 
voortreffelijke wijze een nummer ten gehore heeft gebracht. Nogmaals een applaus. Laat mij me 
niet focussen op de inhoud van dat nummer, maar op zijn competentie. 
Een competentie is een vaardigheid of bekwaamheid die je bezit en bestaat uit 3 elementen. 

 Kennis en ervaring (info & ervaring) 
 Vaardigheden ( bekwaamheid in fys. handelingen) 
 Talent (Intelligentie, pers. ergensch., motivatie) 

Zoals onze vriend over zijn talenten beschikt als onderdeel van zijn competenties. Zo beschikt 
elk uwer over de uwe. 
We hebben onlangs 41 jaar staatkundige onafhankelijkheid gevierd en we maken ons nu op voor 
kerst. 
Ik wil toch wel even stil blijven staan bij de kracht waarover u beschikt als individu als groep als 
TEAM als vakbeweging. Na 41 jaar onafhankelijkheid is het meer dan ooit geboden dat wij onze 
krachten gaan bundelen. We hebben veels te lang gesproken en we praten ook veels te veel. Als 
wij niet nu overgaan tot bundeling van krachten en letten op wat ons bindt in plaats van wat ons 
schijdt zullen we 41 jaar terug gaan in de tijd i.p.v. 41 jaar vooruit. 
Geslaagden, vakbondskaders, ik geef u als laatste opdracht mee als middenkader lid. Gaat u naar 
uw vakcentrale, stapt u naar u vakbondsleider(s) en aksie deng foe deng daai anoe par’ boto noso 
wrokomang na brand u maka oenoe o belande. 
A ting foe pier tiefie en prei echte mang is reeds lang voorbij: - geen tijd voor kletspraatjes 
                - geen tijd voor egostreling 
                - geen tijd voor kortzichtig gedrag 
                - geen tijd voor kleingeestigheid 
Wat we nu nodig hebben is de krachten bundelen en de werkende klasse verheffen. Vraag uw 
vakbondsleider om u te leiden en niet om te laten lijden. 
 
U heeft straks uw diploma in handen. Gebruikt u het niet als een pronk stuk. Laat het een 
symbool voor u zijn dat u bereid bent te werken voor uw lotgenoten. 
Mag ik een bijzondere woord van dank uitbrengen aan  

- u geslaagden voor het vertrouwen  in dit instituut. 
- De mooie initiatieven uitgaande van de groep om de afgelopen 6 maanden tot een 

draagelijke voor u te maken. 
- Bijzonder woord van dank, mijn docenten korps, een paar maanden moesten wachten op 

hun vergoeding en geen dag een gemopper. Ze stonden altijd klaar voor u. A wiensie 
oenoe beng fetie nanga oen srefie, een applaus voor de docenten. 

- Sivis administratie die altijd met die brede smile u gediend heeft, in het bijzonder 
Viviënne als coördinatrice. 

- Ieder een dank. 

Tot slot: Geslaagden gefeliciteerd, het gaat u goed 

Dank u… 


