Nummer 13
13 aug. 2015

Met welk doel?

Een leuk verhaal met een knipoog naar onze huidige economische situatie.

De directie van een groot bedrijf werkte aan hun missionstatement.
“Wat is uw fundamentele doel?” vroeg Nasrudin.
“Onze missie is om voortdurend toenemende dividenden voor onze
aandeelhouders te creëren,” verklaarden zij.
“Met welk doel?” vroeg Nasrudin.
“Zodat ze meer winst zullen maken die ze opnieuw in ons bedrijf willen
investeren,” zeiden ze.
“Met welk doel? vroeg Nasrudin.
“Zodat zij meer winst maken,” zeiden ze en een beetje geïrriteerd.
“Met welk doel?” vroeg Nasrudin onverschillig.
“Zodat ze zullen herinvesteren en meer winst zullen maken.”
Nasrudin dacht hier even over na en bedankte hen voor hun uitleg.
Later die week hadden ze afgesproken om naar Nasrudin te komen om
verder aan de missionstatement te werken. Ze troffen hem aan in de tuin,
waar hij probeerde zijn ezel vol te proppen met haver.
“Wat doet u?” vroegen ze. “U geeft dat arme dier zoveel eten dat hij geen
poot meer zal kunnen verzetten.”
“Maar dat is ook niet de bedoeling,” antwoordde Nasrudin. “Zijn doel is om
mest te produceren.”
“Met welk doel?” vroegen ze.
“Omdat ik zonder mest niet genoeg haver op mijn kleine stukje grond kan
verbouwen om dit gulzige beest te voeden.”
Uit: The wise fool's guide to leadership

Elke donderdag van 9.30 tot 11.30 uur in “Het Achterhuis”, Borculoseweg 43 Neede
Heeft u een inspirerende of bemoedigende tekst die u met ons en onze gasten wilt delen?
Laat het ons weten: inloophuisneede@stpaulusparochie.nl
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