Breda, 16 september 2016

WORKSHOP “EEN ECHTE TOPPER’
De workshop ‘Een echte Topper!’ was, evenals voorgaande jaren, een inspirerende bijeenkomst.
Workshopbegeleider Marian Rameyer verwelkomde de aanwezige Toppers 2016 met de woorden
dat dit altijd de leukste en meest bijzondere workshop van het Festival is: het gaat immers om jullie!
Het gaat niet over plannen, maar over wat mensen bereikt hebben. Het is erg leuk om van elkaar iets
meer te horen en wat je gemotiveerd heeft.
In een rondje geven de Toppers antwoord op de vraag wat hun motivatie was, door wie ze
gemotiveerd zijn en wie er nu trots op ze zijn in hun omgeving.
De verhalen van de genomineerde Toppers zijn verschillend. Sommige toppers komen uit het
buitenland en hebben eerst de Nederlandse taal moeten leren om verder te komen. Andere toppers
zijn op latere leeftijd begonnen met lezen en schrijven.
Een paar verhalen sprongen er wel uit, zoals bijvoorbeeld een ex-verslaafde die nu voorlichting geeft
en zelf verslaafden helpt. Of dat van een jonge vrouw die pas later begreep dat ze niet dom was zoals
altijd tegen haar was gezegd, maar dat ze dyslectisch was. En wat te denken van iemand die na meer
dan dertig jaar ontslagen werd en er met een schok achter kwam dat je een uitkering alleen nog
maar digitaal kon aanvragen. Maar we zien ook iemand die na een scheiding ineens zelf formulieren
moest invullen, wat zijn vrouw altijd voor hem gedaan had. Hij schrijft nu gedichten.
Na het rondje vraagt Marian wat er nu vooral opvalt. Er wordt geantwoord dat als het begin er
eenmaal is, het proces doorgaat. Het werd al bijzonder ervaren dat iedereen zijn of haar verhaal zo
open deelde. Het is mooi te zien dat mensen zich zo naar boven kunnen werken.
Marian herhaalt dat deze workshop het mooiste onderdeel van de dag is. Jullie hebben het gedaan,
plus de mensen die je gestimuleerd hebben. De voordracht als Topper is een enorme waardering.
Kortom, een uiterst inspirerende bijeenkomst waarin de Toppers ontdekten dat iedereen zijn of haar
eigen motivatie heeft om zichzelf te ontwikkelen. Marian rondt de bijeenkomst af met de opmerking
dat Toppers de echter topper voor zichzelf zijn!

