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Betreft Groetjes uit Zeerijp

Beste leerlingen van groep zeven/acht van De Wilgenstee,

lullie hebben vorig jaar op 25 oktober aan minister Blok het boek "Groetjes uit
Zeerijp" gegeven toen hij op bezoek was in lullie dorp. Vorige rnaand gaf de
minister het boek door aan mij toen ik hem opvolgde als staatssecretaris van
Mijnbouw. Ik ben meteen gaan lezen, want ik wilde erachter komen wat er met de
rneester was gebeurd en wear het geld gebleven was!

Inmiddels heb ik het uit en wil ik jullie via deze brief bedanken voor dit mooie
boek. 'Groetjes uit Zeerijp'gaat GVer meer dan de zoektocht naar de meester. Het
laat mij ook zien hoe het is als er aardbevingen plaatsvinden aís je op school zit.
Wat doet dat met jullie als leerlingen? Met jullie ouders? Of met jullie opa's en
orna's? Gemma, Chrisje en de andere kinderen in de klas vinden het heel eng. De
opa van Chrisje durft niet meer thuis te slapen... Dit vind ik ontzettend verdrietig.
Verhalen zoals deze motiveren mij enorm om er alleE aan te doen om zo snel als
mogelijk te stoppen met de gaswinning in Groningen.

Want zoals Chrisje het z€gt in het boek, "Groningen is een goudmijn, niet
vanwege dat gas. Maar vanwege de plek waar we wonen. Vanwege het geluid van
mais en graan als het waait en mijn hond Bibi erdoorheen rent. het uÍtzicht op het
kerkje van Eenum, de geur van net gerooide uien van het land, het getik van
water op de weg in de herfst, de blauwe luchten boven de aardappelvelden in de
zomer, de miljoen paadjes die je kunt kiezen door de weilanden, het rek in de
speeltuin en het bos aan de rand van de school." Chrisje had het volgens mij niet
beter kunnen verwoorden, vinden jullie ook niet?
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Nagmaals heel yeel dank voor het boek. Ik vind het heel knap en dapper dat jullie
t-ysette van Geel hebb*n geholpen rnet haar boek. De verhaien uit het boek
helpen mij weer bij mijn werk.

trk wens juliÍe heet veel succes op school.
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