Atsje Lettinga: "Bij iedereen
het kind naar boven halen"
"Ik probeer bij iedereen het kind naar boven te halen". Het was een van de vele issues die ds. Gert
van Helden van de PKN Buitenpost wist te ontlokken aan toneelregisseur Atsje Lettinga. Zij was de
eerste die voor een vraaggesprek à la het t.v.-programma College Tour was gestrikt in de Schakel te
Buitenpost.
Het gebouw bij de Kruiskerk was omgetoverd in een grand café met passende verlichting en een bar
in "Buitenpost Plaza" zoals de predikant de gedaanteverwisseling omschreef. De muziekgroep "Sa
kin't ek" met Lettinga als zanger zorgde voor de nodige sfeer. "Elk mens heeft kwaliteiten die niet
iedereen laat zien. Ik probeer in mijn werk de positieve energie bij mensen los te maken", aldus
Lettinga die in het afgelopen winterseizoen de succesvolle opvoering van de musical Esther in
Buitenpost regisseerde. Op de Muzykpleats waar ze met haar partner woont, brengt ze als haptonoom
die visie in praktijk. Toen ze jarenlang bij de PTT had gewerkt, eerst als loketbediende in Dokkum,
later o.a. als directeur van het postkantoor in Burgum, maakte ze een ommezwaai, "omdat ik het
werken met mensen en muziek leuk begon te vinden", verklaart ze haar ontslag bij de toenmalige
PTT.
Lettinga: "Zonder oordeel kun je alles tegen elkaar zeggen. Als je dat maar doet met goede
bedoelingen. Soms kan ik vervelend zijn, maar als ik er in slaag het kind in een mens naar boven te
halen, ben ik trouw aan mijn gevoel." Haar antwoorden op talloze vragen die ze ook van de
cafébezoekers kreeg, ontlokten bij Lettinga soms zeer persoonlijke reacties. Van Helden concludeerde
dat hij een "prachtmens" had geïnterviewd als eerste in wat wellicht een reeks zal worden waarbij
bekende Buitenposters voor een gesprek worden uitgenodigd.
Lettinga onthulde ook nog een plan dat positief is ontvangen door o.a. de Raad van Kerken en
Plaatselijk Belang van Buitenpost. In het kader van de Culturele Hoofdstad 2018 wil ze de
biodiversiteit op kleine schaal bevorderen door alle dorpelingen een emmer met insectenvriendelijke
planten en/of bloemen te laten vullen, zodat Buitenpost volgend jaar een "mekka van insecten" wordt.
Buitenpost gaat dus "emmeren" zoals een reactie luidde. Hieronder een fotoimpressie van de avond.

