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Harmelen, 21 mei 2017 

Onderwerp : Nieuw dorp 

Geachte dames en heren, 

Nederland was ooit een land om trots op te zijn: mensen hielpen elkaar, waren solidair en ook de 
overheid hielp daar waar nodig. Inmiddels heb ik mogen ervaren dat de overheid het totaal laat afweten 
als je als burger hulp nodig hebt. Van succesvol zelfstandig pensioenjurist naar dakloze is mijn realiteit 
geworden. En waar ik ook aanklopte, niemand wilde me helpen. 

Gelukkig heb ik toch weer een dak boven mijn hoofd sinds tweeenhalf jaar, maar mijn toekomst staat 
verder ook vast: nog 17 jaar bijstand en dan AOW, mits die dan nog bestaat. Studeren om iemand weer 
een kans op werk te geven, wordt niet meer gefaciliteerd. Wel zijn overheidsdiensten overigens erg 
goed in dreigen en sancties opleggen. 

lk voel mij in dit Nederland al lang niet meer thuis. En met mij zijn er heel veel anderen. Daarom wil ik 
de provincie vragen mij een plek aan te wijzen waar ik mijn eigen dorp (of dorpen) mag gaan bouwen. 
Op die plaats hoeven geen voorzieningen te zijn. Wat nodig is, regel ik dan te zijner tijd zelf wel. 

Het dorp moet ruimte gaan bieden aan mensen die net als ik veel of alles zijn kwijtgeraakt. Er moeten 
kleine huisjes komen met lage huren. U heeft waarschijnlijk geen enkel idee hoe het voelt als je geen 
dak boven je hoofd hebt. maar daar begint alles mee. Pas vanuit een thuis kunnen mensen weer gaan 
herstellen en misschien nog ooit weer tot ontplooiing komen. lk  wil mijn tijd en energie wel gaan 
stoppen in dit project waarmee ik hét verschil kan maken voor mensen 

lk verneem graag van u waar en wanneer ik mijn dorp(en) mag gaan realiseren. 

Met vriendelijke groet, 

Pim Kaal 
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