Amsterdam, 21 di agosto 2011
Kerwin Duinmeijer, ta ken por a pensa?!
Ta ken por a pensa cu awe nos tur ta pará aki na “Mama Baranca”, man den man pa
recordá nos Kerwin. Si! Nos Kerwin, cu su apenas 15 anja a wordu ranká
brutalmente for di nos bida.
Ta ken por a pensa cu apesar di e tristeza cu Kerwin no tey mas cerka nos, nos ta
sumamente orguyoso pa tur locual cu Kerwin a laga keda atras.
Ta ken por a pensa cu pa motibo di su color awe Kerwin no tey mas cerca nos.
Y aunque cu su wowonan a cera, e luz di su bida no a paga pero ela sigi briya riba
nos pa semper.
Ta ken por a pensa cu awe nos ta usa Kerwin su imagen y Kerwin su mensaje pa
educá nos juinan y sinjanan pa acepta tur hende manera nan ta sin wak color, ni
rasa, ni religion.
Ta ken por a pensa cu tur anja mas y mas hende sa ken ta Kerwin.
Y cu nan tur ta sigi pasa e mensaje pa esnan cu no conocé Kerwin ainda.
Ta ken por a pensa cu awe Kerwin no ta un simpel nomber,
pero un símbolo pa tur hende cu ta contra racismo y contra tur forma di abuso.
Ta ken por a pensa cu cada bela cu wordu sendí ta un di optimismo.
Ta ken por a pensa cu cada krans pa Kerwin ta un di inspirashon.
Ta ken por a pensa cu cada gota di awa for di shelu ta un di gratitud.
Ta ken por a pensa cu cada lagrima dramá ta un di balor y di orguyo.
Ta ken por a pensa cu awe nos ta pasa Kerwin su mensaje pa nos juinan pa asina
nos juinan pasé pa nan juinan. Y cu aki 100 anja tur esnan cu lo ta pará akinan lo
bisa: “ta ken por a pensa cu awe color ni rasa no ta importante mas y cu danki na
hendenan manera nos Kerwin, nos por bisa cu awe racismo no ta excistí mas,
quizas?”
Kerwin, bo bida tabatá hopi cortico, pero bo nomber y bo mensaje lo biba pa simper
den curazon di tur esnan cu a conocebo den bida y esnan manera ami mes cu
tabatá tin e inmenso placer di a conocebo despues!
Manola Sint Jago
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Amsterdam, 21 augustus 2011
Kerwin Duinmeijer, wie had dat ooit gedacht?
Wie had dat ooit gedacht, dat we vandaag met z’n allen hier zouden staan bij “Mama
Baranca” hand in hand om Kerwin te herdenken. Ja! Onze Kerwin, die op z’n
vijftiende op een brute manier uit ons midden is gerukt.
Wie had dat ooit gedacht, dat ondanks dit intense verdriet, wij toch ontzettend trots
zijn op alles wat Kerwin ons heeft nagelaten.
Wie had dat ooit gedacht dat Kerwin vanwege zijn huidskleur niet meer in ons
midden is. En ondanks het feit dat zijn ogen voor altijd gesloten zijn, zal het licht van
zijn leven toch altijd over ons blijven schijnen.
Wie had dat ooit gedacht dat we vandaag Kerwin’s beeld en boodschap gebruiken
om onze jeugd op te voeden en hen bij te brengen dat iedereen hetzelfde is,
ondanks hun huidskleur, hun ras of hun geloofsovertuiging.
Wie had dat ooit gedacht dat ieder jaar meer en meer mensen Kerwin leren kennen.
En dat zij de boodschap blijven doorgeven aan iedereen die Kerwin nog niet kent.
Wie had dat ooit gedacht dat vandaag Kerwin niet zomaar een naam is, maar een
symbool is geworden voor iedereen die tegen racisme is of welke andere vorm dan
ook van discriminatie of misbruik.
Wie had dat ooit gedacht dat elke kaars die we aansteken voor Kerwin, is er eentje
voor optimisme.
Wie had dat ooit gedacht dat elke krans die we voor Kerwin neerleggen, is er eentje
voor inspiratie.
Wie had dat ooit gedacht dat elke regendruppel die valt, is er eentje van
dankbaarheid.
Wie had dat ooit gedacht dat elke traan die vloeit, is eentje van moed en trots.
Wie had dat ooit gedacht dat we vandaag de boodschap van Kerwin doorgeven aan
onze kinderen, zodat zij het weer aan hun kinderen kunnen doorvertellen. En over
100 jaar zal iedereen die hier zal staan, zeggen: “wie had dat ooit gedacht dat er
vandaag de dag, huidskleur, ras of geloofsovertuiging niet meer belangrijk is en dat
hebben we mede te danken aan mensen zoals onze Kerwin. Wij kunnen vandaag
zeggen racisme is verleden tijd, misschien?
Kerwin, je leven was kort, maar je naam en je boodschap zullen voor altijd voortleven
in de harten van de mensen die jou tijdens jouw leven gekend hebben en ook van
mensen zoals ik, die jou daarna hebben leren kennen. Het was me een waar
genoegen!
Manola Sint Jago
Auteur

