Testimonial, een warme aanbeveling
Het burger-initiatief van de Blije B beoogt de economie te verbeteren
door een nieuwe waardevaste munt te realiseren en bankzaken een
ander ontwerp te geven. Op die manier kan er financiële duurzaamheid
ontstaan.
Rechtvaardigheid en de mens-betrokkenheid zijn de hoofdthema’s.
Er is alle reden voor om het huidige economisch systeem kritisch te benaderen nu de nadelen steeds
duidelijker worden. Er zijn tal van waarneembare excessen ontstaan. Veranderen is nodig. Geld,
kredieten en andere bankzaken kunnen anders geregeld worden: beter.
Zonder op elk voorstel van de Blije B uitputtend op deze plaats in te gaan, kan het volgende gezegd
worden.
Een kritische houding is belangrijk om steeds goed onderscheid te kunnen blijven maken, want
productie, geld en inkomen en alles wat mensen maatschappelijk kunnen bijdragen - door werk, kennis
en andere inzet - vraagt om natuurlijke verhoudingen. In deze tijd zijn tal van zaken doorgeschoten met
soms een enorme scheef-groei tot gevolg. De economische verhoudingen vragen dwingend om meer
evenwicht.
Het initiatief van de Blije B brengt beweging en is beweging en dat is goed in een tijd dat er op vele
gebieden frictie is. Nuttige vragen en nieuwe oriëntatie zijn nodig.
De vele voorstellen die op de site beknopt maar treffend worden weergegeven, helpen
vanzelfsprekend enorm om ‘de zaak’ in beweging te brengen, evenals de voelbare energie die achter de
makers van de Blije B is te vinden.
Er is al een heleboel werk verzet en er zal stellig nog veel werk gedaan moeten worden om alle
voorstellen (producten) in de huidige maatschappelijke in te voeren, spraakmakende innovatie gaat niet
vanzelf. Hoe lang die weg zal worden is toekomst en niet goed aan te geven.
De initiatiefnemers hebben er voor gekozen om eerst alles op te zetten (‘producten ontwikkelen’) en
10.000 leden/deelnemers voor de nieuwe bank in te schrijven, om vervolgens een bank-vergunning aan
te vragen. In welke mate de Blije B hier de kans loopt dat de aanvraag niet zal worden gehonoreerd is
niet goed aangegeven, en dat zou bij de potentiële deelnemer enige terughoudend kunnen geven,
hetgeen tempo-verlies kan betekenen. Maar desondanks …
De Blije B sluit heel goed bij andere initiatieven die voor een betere maatschappij pleiten aan en zou
vanuit die hoek steun van gelijkgestemden en verwanten kunnen ondervinden, om samen synergie te
veroorzaken voor een nog sterkere positie met een toenemend draagvlak voor een duurzamere
economie met goede verhoudingen.
Er komt steeds meer bewustzijn dat er voor elk mens - ook voor de ‘armen’ - genoeg voedsel en
leefruimte kan zijn, en dat vooral de mensen in de rijkere landen naar de mogelijkheden zoeken om een
leefbare planeet te creëren zonder de bekende excessen.
De Blije B ijvert actief mee, niet alleen abstract, het biedt nu al tal van concrete voorstellen. Grote
waardering en respect zijn op zijn plaats. Ga zo door !
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