Jij schrijft, wij delen ... zij lezen!
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In gesprek met Adjiedj Bakas
Volgens NRC Handelsblad en De Telegraaf is Adjiedj Bakas DE "trendwatcher des vaderlands". "Vooruitblikkoning", noemt de Volkskrant hem. Jaarlijks bezoeken ruim 150.000 mensen zijn lezingen in binnenen buitenland en zijn boeken zijn al meer dan 1 miljoen keer verkocht. Bakas werd geboren in Suriname.
De roots van zijn familie liggen in India. En deze goedlachse bijzondere vrolijke persoonlijkheid woont nu
in Almere. Sinds ruim een jaar.

Waarom ben je vanuit de
Amsterdamse grachtengordel
verhuisd naar Almere?

nadenken en piekeren over het

Dus ik zou zeggen, ga reizen, ervaar,

verleden, maar voorwaarts. Ik heb

ga op pad en doe bijvoorbeeld stu-

enorm geknokt en reguliere en com-

denten uitwisselingsprogramma's.

"Wij woonden in een prachtig pand

plementaire geneeskunde gecombi-

De potjes die hiervoor beschikbaar

in hartje Amsterdam en dachten

neerd en ben er prima uitgekomen.

worden gesteld blijven ongebruikt

echt dat we daar oud zouden wor-

Ik heb nu niet meer een lijntje naar

liggen momenteel. Of ga minimaal

den. Maar de rolkoffericering en de

boven, maar wel 10 miljoen lijntjes.

een half jaar stage lopen in het bui-

Airbnb's die als paddenstoelen uit

In mijn werk ben ik dus scherper ge-

tenland. Het liefst in Azië.

de grond kwamen zorgden voor een

worden. Een voordeel."

Ook zou ik tegen de jongeren willen

grote twijfel bij ons. Alles wat leuk

'Almere was
een lelijk eendje
en moet zich
nu gaan ontwikkelen tot een
mooie zwaan'

zeggen dat ze rolmodellen moeten
gaan zoeken in inspirerende vrolijke

of verboden en dat in combinatie

Hoe zie jij de toekomst van
Almere?

met een vreugdeloos regime deed

"Almere was een lelijk eendje en

En ze moeten vooral niet vergeten

ons uiteindelijk besluiten om af-

moet zich nu gaan ontwikkelen tot

om te feesten en te genieten van

scheid te nemen van het wonen in

een mooie zwaan. Een lelijk eendje

het leven."

Amsterdam. En toen gingen wij als

kan een mooie zwaan worden, maar

Amsterdamse

asiel

daar moet je natuurlijk wel wat voor

En dat is wat Adjiedj zelf ook iedere

zoeken in Almere. Met onze rolkof-

gaan doen. Het komt je niet vanzelf

dag doet. Een dag niet gelachen is

fers vol prularia," lacht Adjiedj.

aanwaaien. In de jaren '70 en '80 zijn

een jaar niet gefeest, of geleefd na-

er veel zielloze blokkendozen neer-

tuurlijk.

was in Amsterdam werd afgeschaft

vluchtelingen

Voormalig Eurocommissaris
Frits Bolkestein roemt jou
om jouw 'optimisme en
inspiratiekracht'.
Waarom is dit denk je?
"Weet je eigenlijk hoeveel Neder-

gezet die nu vervangen of gepimpt

"Wanneer je schoon wilt worden
moet je je niet in de modder wentelen
maar een douche nemen"

landers er nog nooit in Almere zijn
geweest? Het liefst wil ik ze alle-

moeten worden. Er kunnen kunste-

maal uitnodigen en ze persoonlijk

naars aan de slag om deze blokken-

rondleiden. Om te beginnen met het

dozen te gaan beschilderen met

echtpaar Bolkestein. Onlangs gaven

mooie bonte kleurtjes. Ook moeten

wij een tuinfeest om ons 20-jarig

we het KAF-theater gaan pimpen

huwelijk te vieren met 200 vrienden

van binnen en buiten met bijvoor-

en relaties. Meer dan de helft was

beeld 3D geprinte ornamenten etc.

voor het eerst in Almere. En het viel

Om een mooie zwaan te worden

ze 100% mee."

moet er geïnvesteerd worden in
mooie architectuur. Er moeten ico-

Hoe gaat het met je
na je twee hersenbloedingen
uit 2017?

nen gebouwd worden en met de

"Veel mensen die een hersenbloe-

Daar heb je wel lef voor nodig. En

ding hebben gehad blijven depres-

Almere heeft lef vind ik. Ze hebben

sief in bed liggen. Dat heb ik natuur-

de mooie wijk Duin gestart mid-

lijk ook wel een paar dagen gedaan,

den in de crisis van 2008. Iedereen

maar toen ik geterroriseerd werd

stopte met bouwen, maar Almere

door heks-achtige verpleegsters en

startte juist met een nieuw project."

huidige technologie van 3D print
kun je geweldige dingen maken.

dominee Elsbeth Gutike uit Zeewol-

ven de 50 jaar bent heb je al vele

Ondernemersorganisatie
ONL benoemde jou tot
minister van Innovatie in het
ONL-schaduwkabinet.
Wat voor een advies zou jij
de jeugd willen geven
op het gebied van innovatie?

littekens opgelopen. Maar 'that's

"Blijf veel lezen en ga veel reizen.

life'. Mijn moeder zei altijd: 'Wan-

Heel veel dingen op het gebied van

neer je schoon wilt worden moet je

innovatie leer je tijdens reizen.

je niet in de modder wentelen maar

Zelf heb ik ook het meeste geleerd

een douche nemen.' Dus niet teveel

tijdens mijn reizen.

de aan mijn bed stond ging de knop
om. Dominee Elsbeth zei met een
big smile: 'God heeft je een tweede
kans gegeven. Je hebt nog niet genoeg mensen beledigd'. Dus ik ging
moedig voorwaarts. Wanneer je bo-
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types en juist niet depri-saaie types.

