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Een waar hartsinitiatief! 
 
Stel je eens voor 
Een stad, land waarin mensen leven en wonen die voor elkaar opkomen, respect hebben 
voor elkaar, die elkaar benaderen vanuit hun hart met evenveel passie voor het geluk 
van de ander als voor zichzelf. Een stad, land waar vergevingsgezindheid 
vanzelfsprekend is omdat de mensen zich realiseren dat de ander slechts spiegelt wat in 
henzelf leeft. Denk je eens in hoe fantastisch het effect zou zijn wanneer wij elkaar 
simpelweg dagelijks vriendelijk zouden begroeten! Dat we dwars door onze eigen 
angsten en die van een ander heen een beweging maken die overeenstemt met die wie 
we in wezen zijn, onder alle verharde lagen van ongeuite emoties en kwetsuren. Een 
liefdevolle samenleving is écht mogelijk.  
 
Jíj maakt het verschil!  
Het effect dat één persoon op het geheel kan hebben is van onschatbare waarde …. Laat 
staan wat het effect is van een hele buurt, een stad of een land dat zich puur vanuit het 
hart manifesteert! 
Op 21 maart 2006 is een initiatief hiervoor gestart in Rotterdam onder de naam 
‘Verwarm Rotterdam’ op voordracht van Marieke de Vrij en werd korte tijd daarna 
opgepakt ook door anderen in Amsterdam en Den Haag met de bedoeling dit vervolgens 
te verbreden naar andere grote steden en kleinere plaatsen van ons land. Dit heeft in 
Amsterdam een jaar gefungeerd, en in Den Haag drie jaar.  
 
‘Onder de prachtige uitstraling van al het moois dat steden en plaatsen ons op het gebied 

van cultuur, muziek, kunst, winkelen etc. bieden, liggen andere zaken verborgen zoals 

geweld, criminaliteit en een toenemende mate van intolerantie naar elkaar toe. Wij willen 

onze betrokkenheid delen en uiting geven aan ons gevoel dat het anders kan en anders 

moet, door met elkaar zichtbaar in verbinding te gaan staan. Zodat onze steden en 

plaatsen plekken worden, waar we ondanks politieke, godsdienstige en culturele 

verschillen elkaar weten te bereiken. Op weg naar een land waar openheid, warmte en 

veiligheid bestaan. Een land waar we trots op zijn!’ 

 
De volhouders 
Op de 21ste van iedere maand komen nu al voor het vijfde jaar, hoewel kleinschalig in 
uitdrukking, een trouwe groep mensen bijeen in Rotterdam om met dit hierboven 
beschreven doel, voort te zetten. Een manifestatie, waarin ook plaats is voor stilte.  
 
‘Een stilte waarin blijk gegeven  wordt van onze saamhorigheid en waaruit nieuwe 
impulsen, nieuwe initiatieven, nieuwe geluiden ontstaan. 
Een stilte waarin we elkaar de hand reiken, voorbij cultuur, religie, politiek, 

sekse en uiterlijk. Een stilte waarin wij opstaan en een actieve bijdrage leveren 

om ons land haar gevoel terug te geven en daar waar gewenst een warme Free 

Hug te geven!’ 

 
Helaas heeft dit initiatief in Amsterdam en Den Haag geen langdurige bestendigheid 
gekend, maar des te verheugender te zien dat het initiatief in Rotterdam dit nog steeds 
gaande is. Alle lof verdienen zij en hier willen we graag gewag van maken. 
 
 
 
 



Hulde 
Op 21 maart 2011 is het eerste lustrum. U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn. 
We wensen hen alle goeds en doorzettingsvermogen toe bij de continuering van dit 
initiatief.  
 
Wilt u ook betrokken worden of hen steunen, neem dan contact op met een van de 
organisatoren Bart Weijts bweijts@chello.nl  tel. 0181-613963 of   
Nini Raad  nine171vijlen@hotmail.nl 
 
De groep staat in Rotterdam op iedere 21e van de maand  
Plaats  : vóór de Laurenskerk 
Adres   : Grote Kerkplein 79  
Tijdstip: 20.00 tot 20.20 uur  
 

 
 
(foto van meerdere dragers van het initiatief  in 2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


