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contract en Ixora Balootje (bestuurslid Lokaal) was volop in het 
nieuws vanwege haar tweet over discriminatie. Ook onze politieke 
acties waren dus weer volop in het nieuws.

Graag wens ik je een heel goed, gelukkig en gezegd 2014 toe. En 
op naar een mooi nieuw jaar met christelijke jongeren die zich druk 
maken over de politiek. Op naar een nieuw jaar met PerspectieF!

Maarten van Ooijen
Voorzitter

Beste PerspectieF’er!

Vlak voor het jaar bezorgen we je weer de laatste nieuwtjes van 
PerspectieF. Afgelopen maanden hebben we zeker niet stil gezeten! 
We hadden een prachtige masterclass Ethiek in de Zorg in samen-
werking met Pro Life. Een samenwerkingsprogramma, met een 
organisatie die in hun visie op zorg erg dichtbij ons staan. Maar ook 
de afronding van onze Pro Rege cursus en de wedstrijd ‘Het Beste 
Idee voor Nederland’ hadden we in het eerste kwartaal van dit 
seizoen. Mooie activiteiten, waar ik als voorzitter echt trots op ben!

Politiek hebben we ook weer op verschillende manieren van ons 
laten horen. We zijn op bezoek geweest bij CoolCat om ze te mo-
tiveren ook het Veiligheidsakkoord te ondertekenen, in samen-
werking met de Tweede Kamerfractie lanceerden we het starters-
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Joel Voordewind legt uit waarom hij met 
PerspectieF CoolCat bezoekt.

“Na de ramp van april wisten we: nu moet het echt 
beter gaan. Heel veel bedrijven hebben het convenant 
getekend. Maar CoolCat bleef nog achter.”

Maarten van Ooijen n.a.v. bezoek CoolCat

“Daarom roep ik consumenten op om vooral bij de 
kassa te vragen wat het bedrijf doet aan eerlijke 
arbeidsomstandigheden. Dat soort zaken sijpelen 
altijd door naar boven.”

Ixora Balootje n.a.v. tweet

“De brief die mijn neefje Jeffrey heeft gekregen laat 
zien dat discriminatie in Nederland nog steeds bestaat. 
Ik wil de ogen openen van andere Nederlanders.” 

NOS

TROUW opinie pagina  
Ideale partij van Spruyt is 
bovenal conservatief

“Is er dan werkelijk 
geen sprankje hoop te 
ontdekken in de nieuwe 
plannen van Teeven?” 

Christelijk 
weekblad 
opiniepagina 
Teeven hanteert bij 
asielbeleid verkeerde 
uitgangspunt

“De conservatieve 
partij van Spruyt 
zal wel een heel 
waterig mengsel 
zijn van christen-
dom, liberalisme 
en rechts denken.”

8
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 PerspectieF’ers

lokaal aan de macht 
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interview

‘’Nou wat je kan doen, Eber- 
hard, is naar Den Haag gaan 
en zeggen dat dit zo niet 
langer kan.’’ Op de werk-
kamer van Eberhard van 
der Laan in het stadhuis 
van Amsterdam zit Antonie 
Fountain. De burgemeester 
heeft hem net verzuchtend 
gevraagd wat hij kan doen 
om het vluchtelingenpro-
bleem in zijn stad op te los-
sen. En zo komt Antonie, 
een gepassioneerde lobby-
ist voor mensenrechten, bij 
meer hoogwaardigheids-
bekleders in de lokale en 
Haagse politiek. 

Antonie Fountain (1978) was de afgelopen zeven jaar directeur 
van Stop the Traffik Nederland, een organisatie die zich inzet 
tegen mensenhandel. Sinds enkele maanden is hij lobbyist voor het 
VOICE Network, een netwerk van organisaties dat zich hard maakt 
voor eerlijke handel in de cacao-industrie.  Daarnaast behartigde hij 
de belangen van de bewoners  van de Vluchtkerk in Amsterdam en 
probeert hij de politiek te overtuigen van de noodzaak een betere 
oplossing te vinden voor de manier waarop Nederland met vluchte-
lingen omgaat. PerspeX spreekt met hem in de voormalige pastorie 
waar de kleine leefgemeenschap waar hij deel van uitmaakt is ge-
vestigd.  

Bevlogen. Het woord lijkt voor Antonie Fountain uitgevonden te zijn; 
een beter woord om zijn verschijning te typeren is er niet. Vol vuur 
praat hij over het onderwerp dat hem bezighoudt: mensenhandel. 
In Nederland denken we hierbij vooral aan prostitutie, maar een 

groot deel van de verhandelde mensen op deze planeet 
is werkzaam in productieketens van voedsel dat wij eten 
en van kleding die wij dragen.  Daar moeten we meer van 
weten.

Antonie vertelt: ‘’Hoe ik erin ben gerold is kindslavernij in de 
chocolade-industrie. Jongens van tien tot dertien jaar wor-
den met mooie beloftes vanuit allerlei buurlanden gelokt 
naar Ivoorkust en Ghana, waar het gros van onze cacao van-

daan komt. Ze werken daar jarenlang als slaaf op plantages. 
Dat was voor mij de aanleiding om me met Stop the Traffik te 
gaan bemoeien hier in Nederland. De internationale handel 
in voedsel, kleding, grondstoffen, werkt heel goed, maar al-
leen voor een heel klein clubje mensen die bovenaan de ke-
ten staan. Zij verdienen hieraan veel geld, door het uitbuiten 
van de mensen onderaan die keten. Daar dragen wij aan bij 
door onze consumptie, doordat we eigenlijk niet voldoende 
betalen voor wat we kopen. We betalen zo weinig voor onze 
producten, dat iemand onderaan de keten geen leefbaar 
inkomen kan overhouden, dat de milieuvoorschriften niet 
kunnen worden nageleefd of dat de brandveiligheid van 
een kledingfabriek in Bangladesh niet kan worden gega-
randeerd. De werkelijke kosten van het product worden dus 
voor een deel op een andere plaats of op een later moment 
betaald.’’ 

Meer Europa
Het oplossen van dit probleem is ingewikkeld, omdat een 
klein aantal bedrijven de markt domineert. ‘’Het gros van 
het eten dat we eten komt bij misschien tien tot vijftien 
bedrijven vandaan. Mondiale bedrijven hebben veel te veel 
macht in handen. Ze opereren op een internationale ba-
sis, er is geen landelijke wetgeving meer die daar iets over 
te zeggen heeft.’’ Antonie predikt een radicale oplossing. 
‘’Bedrijven moeten gewoon veel kleiner worden. Ik denk dat 
alleen de EU dat voor elkaar kan krijgen. Dat is ook waarom 
ik een flink ander standpunt dan de CU inneem op het ge-
bied van de EU. Ik vind dat we een veel sterker Europa nodig 
hebben, op andere onderwerpen dan nu. Er moeten bonus/
malus-regelingen komen die bedrijven die inzetten op eer-
lijke productie belonen en andere bedrijven bestraffen.‘’

Antonie Fountain
lobbyist voor 
rechtvaardigheid

‘’De internationale handel in 
voedsel, kleding, grondstof-

fen, werkt heel goed, maar al-
leen voor een heel klein clubje 
mensen die bovenaan de keten 
staan. Met onze consumptie 

dragen we bij aan uitbuiting van 
mensen onderaan de keten ,door-

dat we eigenlijk niet genoeg 
betalen voor wat we kopen.’’ 

‘’Bedrijven moeten veel kleiner 
worden. Ik denk dat alleen de 

EU dat voor elkaar kan krijgen.’’
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Ook voor Antonie is het maar de vraag of hopen op een 
Europese oplossing reëel is. Maar: ‘’Anders moeten we ge-
woon van onderop die boel een beetje omver gaan duwen. 
Burgerlijke ongehoorzaamheid is een goed startpunt: pro-
test, campagnes, mensen die zeggen: jongens, het moet 
gewoon anders. In Nederland lopen we best wel voorop in 
bepaalde commodity’s, bijvoorbeeld cacao: voor 2025 is alle 
chocolade die wij in Nederland eten gecertificeerd. Dat heeft 
te maken met een aantal verschillende factoren, maar niet 
in de minste plaats dat een aantal ambtenaren op het min-
isterie van Economische Zaken zich hier erg hard voor heeft  
gemaakt. Dat is ook een manier waarop je het kan doen: 
ambtenaren die zich oprecht ergens voor inzetten.’’ 

Eerlijke chocolade
Nog een woord dat bij Antonie lijkt te passen is gastvrijheid. 
Zijn zorg voor vluchtelingen past onder deze noemer. Hij 
woont in een leefgemeenschap met een bevriend echtpaar, 
en vertelt dat hij geregeld gasten ontvangt in de voormalige 
pastorie. Tijdens het interview krijgen we meerdere keren 
een groot stuk chocolade aangeboden. Eerlijke chocolade, 
uiteraard.

Helpt het nou, als wij consumenten producten kopen met 
een certificaat, bijvoorbeeld van UTZ of Max Havelaar? ‘’Ik 
zeg echt niet dat certificering het verhaal helemaal oplost, 
maar je hebt in ieder geval middelen waarmee je problemen  
in de keten kunt signaleren en oplossen, zoals audits op de 
boerderijen en trainingen voor de aangesloten boeren. Dat 
kan nog veel beter dan nu, maar het is in ieder geval een 
beginpunt.’’ In het bijzonder is Antonie gecharmeerd van 
chocolademerk Tony’s Chocolonely. ‘’Tony’s is opgericht om 
dit probleem op te lossen, niet in de eerste plaats om een 
chocoladebedrijf te zijn. Er zijn meer bedrijven die er mee 
bezig zijn, maar er is geen enkel bedrijf dat het echt zo in de 
kern van zijn identiteit heeft neergezet.’’

Rechtvaardigheid
Over vluchtelingen spreekt Antonie mogelijk nog gepas-
sioneerder dan over eerlijke handel. Hij vindt het niet te 
pruimen hoe we in Nederland met vluchtelingen omgaan 
en noemt het zelfs ‘onze apartheid’, hét civil rights-issue van 

Antonie noemt het een gotspe dat de PvdA de strafbaarstel-
ling steunt, maar ook dat de andere twee christelijke partijen 
zo’n andere houding tegenover vluchtelingen hebben dan 
de ChristenUnie. Zijn verklaring hiervoor is ontnuchterend: 
‘’Ik ben bang dat zij op dit punt gewoon opgehouden zijn de 
Bijbel te lezen. Want als er één ding is dat keer op keer op keer 
terugkomt in de Bijbel dan is het: zorg voor de weduwen, de 
wezen, de vreemdeling. Zo’n beetje elk boek in de Bijbel gaat 
over vreemdelingen recht doen. Dat valt me erg tegen van 
de SGP, een ploeg mensen die zichzelf zo waarheidsgetrouw 
noemt dat ze vinden dat vrouwen niet eens op een kieslijst 
mogen staan. Dat staat niet in de Bijbel, maar dat je voor de 
vreemdeling moet zorgen staat wél in de Bijbel. Het lijkt als-
of ze zo vast zitten in hun verworvenheden dat ze vergeten 
zijn dat het christendom eigenlijk een heel erg slordig geloof 
is. Er zitten rafelige randjes aan, en je wordt er heel snel vies 
van als je erbij betrokken raakt. Jezus ging om met hoeren 
en tollenaars, niet met de machtshebbers. En de machtheb-
bers met wie hij omging durfden niet met hem en plein pu-
bliek gezien te worden. Wat dat betreft vind ik het heel erg 
mooi dat de ChristenUnie zich voor dit onderwerp heel hard 
maakt, ondanks het feit dat er ook een hele achterban is die 
vindt dat het kader toch wel ver op de troepen vooruit loopt. 
Ik denk dat dit gevoel vooral ook komt door onwetendheid. 
Want het gros van de Nederlandse bevolking denkt nog al-
tijd dat procedures jaren duren. En dat je eindeloos door kan 
procederen. Maar als je afgewezen wordt, dan kan je niet 
eens op inhoudelijke grond bezwaar aantekenen. De rech-
ter mag  alleen kijken of de procedure volgens de IND-regels 
netjes is verlopen.’’

deze tijd. Het probleem ligt volgens hem vooral bij het kabi-
netsbeleid, onder aanvoering van staatssecretaris Teeven 
die als persoonlijke ambitie lijkt te hebben om Rita Verdonk 
te doen vergeten als hardste staatssecretaris van Justitie in 
de naoorlogse jaren. De strafbaarstelling van illegaliteit lijkt 
inmiddels evenzeer een prestigekwestie geworden als een 
inhoudelijk standpunt. ‘’Ik ben niet zo’n fan van de VVD, dat 
mag inmiddels wel duidelijk zijn. Dat vind ik omdat ze hun 
ouderwetse liberale principes totaal overboord hebben ge-
gooid en nu, samen met D66 op bepaalde gebieden, echt 
het summum is van het dienen van de mammon. Het gaat 
echt alleen nog maar om geld. Terwijl als je Mark Rutte zou 
vragen: ‘wat is het meest belangrijke in je leven?’, dan zegt 
hij niet: ‘geld’. Waarom is het dan zo dat al onze beleidsprin-
cipes, zeker in Den Haag, in de regel gebaseerd zijn op het 
BBP? Het BBP is een heel slecht instrumentarium om te ver-
woorden wat wij het belangrijkste vinden.’’ Het probleem 
gaat dieper dan de instrumenten die de politiek kiest. ‘’In 
principe hebben wij met onze economie het monster van 
Frankenstein gecreëerd. Wij staan in dienst van de economie, 
technologische vooruitgang en de consumptiemaatschap-
pij, in plaats van andersom. Dat is natuurlijk absurd. Net als 
de farizeeërs vroeger regels hadden gefetisjeerd ten opzich-
te van God, hebben wij dat met de economie gedaan. Het is 
ons gouden kalf geworden.’’

Aanbidding
Waar komt de drive van Antonie vandaan? Een klein deel van 
het antwoord zit misschien in de volgende anekdote. ‘’Ik ben 
vroeger aanbiddingleider geweest. Maar toen ik ging lezen, 
kwam ik nergens in de Bijbel aanbidding in combinatie met 
liedjes tegen. En de enige keer dat ik het wel tegenkwam was 
in Amos 5, waar staat: ‘Ik kan het geluid van jullie liederen 
niet meer aanhoren, ga weg met jullie erediensten, maar 
laat gerechtigheid vloeien als een brede rivier.’ Voor mij is 
dat gewoon zo’n belangrijk punt geworden.’’ Wij vragen hem 
of het hem dan niet moedeloos maakt om te zien dat er zo 
weinig verandert. Antonie: ‘’Ik ben er pas een jaar mee bezig, 
en ik zie wel verandering. Want een jaar geleden had ik dat 
gesprek met Van der Laan in zijn kantoor (zie inleiding, red.). 
Het heeft een jaar geduurd, maar nu heeft hij zijn punt ge-
maakt richting Den Haag. En hij heeft die mensen opvang 
geboden.’’ Het succes is iets om tevreden en dankbaar voor 
te zijn. We bedanken Antonie voor het gesprek en laten hem 
achter met zijn Tony’s en een goed boek. Op richting de vol-
gende werkdag; op naar een volgende overwinning. 

Antonie in de ChristenUnie-fractie?
Zien we Antonie over enkele jaren op de kieslijst voor de 
Tweede Kamer? En voor welke partij dan? Lees het hele 
interview op PerspeX Online. Hierin spreken we Antonie 
nog veel uitgebreider over het vluchtelingenprobleem, 
zijn werk voor de Vluchtkerk en hoe hij aankijkt tegen de 
Nederlandse politiek in het algemeen en de ChristenUnie 
in het bijzonder.             

Job Wieles & 

Michael van Baal

 ‘’Certificering kan nog veel
beter dan nu, maar het is in ie-
der geval een goed startpunt.’’                  

‘’Met onze economie hebben we
het monster van Frankenstein 
gecreeerd. Het is ons gouden 

kalf geworden. Het draait alleen 
nog maar om geld.’’

 ‘’Ik ben bang dat CDA en SGP
vergeten zijn de Bijbel echt te 
lezen. Want als er een ding is 
dat keer op keer op keer te-
rugkomt in de Bijbel dan is 
het: zorg voor de weduwen, 
de wezen, de vreemdeling. Het 
christendom is eigenlijk een 

heel slordig geloof, met rafelige 
randjes.’’
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Foto verslag

foto’s Willem Dijkstra Tekst Marjolein Koster 

Vrijdag 15 november heeft de 
projectgroep Eerlijke Kleding sa-
men met ChristenUnie Tweede 
Kamerlid Joël Voordewind en Niki 
Janssen van de Schone Kleding 
Campagne honderden kaarten 
aangeboden aan kledingbedrijf 
CoolCat. Nog steeds blijft de dis-
cussie rondom eerlijke kleding 
lopen.

 
De Jong (directeur CoolCat): “We onderschrijven het ak-
koord echt. We vinden het zelfs goed dat deze er is. Maar er 
zitten nog te veel onduidelijkheden in het akkoord om nu 
te tekenen.” 

Maarten van Ooijen (voorzitter PerspectieF): “Als alle mid-
delgrootbedrijven zich zo opstellen tegenover dit akkoord, 
zal er nooit één de eerste zijn. Ze moeten hier als een col-
lectief achterstaan. Wanneer dat gebeurt, hoef je je geen 
zorgen te maken over alleen opdraaien voor de kosten als 
er iets mis is in één van de fabrieken. Dat is namelijk hun 
grootste angst.”

Eerlijke kleding 2.0
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In Den Haag hebben we het afgelopen jaar religie als noemer 
gebruikt zien worden voor wijkproblematiek. De ‘shariawijk’ 
werd een trending topic. Staat het al in de Van Dale voor 2014? 
Religieuze jongeren in de hoek. Au. Pijnlijk werd de maatschap-
pij weer geconfronteerd met de excessen van religie. Debatten 
over integratie op politiek niveau, debatten over religie tussen 
mensen onderling. Geloven? – kan je beter mee stoppen. Kijk 
wat het doet! Je kunt niet eens meer fatsoenlijk door de Vail-
lantlaan lopen zonder te horen dat je mini-skirt wel erg hoog 
opgetrokken is.

Die debatten over geloof en gelovigen zijn lange tijd buiten 
ons om gevoerd. Hoe gaan wij daarmee om? Te lang hebben 
we het gehad over de stap naar samen leven. Ik wens een Den 
Haag, en een Nederland, waarin we samen kunnen werken. 
Om die reden organiseert PerspectieF Lokaal in Den Haag op 
30 januari een discussieavond. Een avond om niet te vergeten. 
Een avond om niet te vervreemden.

We willen samen met anders-religieuzen om de tafel gaan en 
kijken hoe we niet alleen samen kunnen leven, maar ook sa-
men kunnen werken. Handen uit de mouwen en tonen dat re-

ligie een positief effect heeft op ons leven. Religie hoef je niet weg 
te moffelen. Religie stigmatiseren tot veredelde chargeringen als 
‘shariawijk’ is daarnaast niet erg verrijkend. 

In samenwerking met een aantal andere religieuze verenigingen 
gaan we nadenken over een actieplan. Niet over het maken van 
een vuist, maar over het toekeren van een wang. En wat voor één. 
Geloof is prachtig. Zo voelen vele anders-religieuzen dat ook. Als 
we dat dan delen, waarom zouden we dat dan stil houden? 
30 januari. Den Haag. Block it.

Wist je dat moslims, christe-
nen, hindoes en sikhs heel wat 
gemeen hebben? We delen de 
kern van ons leven: we geloven. 
Geloof. Niet het meest specta-
culaire onderwerp van de dag. 
Helaas, vinden wij jongeren in 
Den Haag. Geloof lijkt steeds 
vaker te worden weggedrukt 
in een hoekje. “Geloof jij? Leuk 
man”. Nee, daar doe ik het niet 
meer voor. Daar doen wij het 
niet meer voor.

Anil Chaudhary Kumar

opinie  Geloofsvrijheid

“ Voorkomen is beter dan 
vervreemden ”

Nederland telt percentueel gezien veel postma-
terialisten. Alleen de Finnen hechten nog meer 
waarde aan immateriële zaken dan dat wij dat 
doen (zoals Finland ons in alle lijstjes voorbij 
streeft). Volgens deze theorie hechten de jong-
eren geen waarde meer aan kekke gadgets. De 
naoorlogse generatie wil vooral inspraak, wil par-
ticiperen.

Ik wil ook graag inspraak, die loting lijkt me wel 
wat. Dan zorg ik er gelijk voor dat de studie-
financiering behouden blijft en dat alles voor stu-
denten gratis is. Boetes voor op de stoep fietsen 
worden afgeschaft, sigaretten worden compleet 
verboden en voortaan mogen er alleen vrouwen 
aan de top. Wat zal mijn leven prachtig zijn. Voor 
even dan.

Het begrip democratie is relatief. Kun je wel spre-
ken van een democratie als de ouderen oververte-
genwoordigd zijn ten opzichte van de jongeren 
wat betreft het uitbrengen van de stem? En zijn 
het niet weer vooral de hoogopgeleiden die in 
het kabinet zitten en uiteindelijk de beslissingen 
nemen? Misschien zitten we eigenlijk nog steeds 
vast in een aristocratie?

Echter, de keuze voor deze vorm van regeren 
is heus wel doordacht. Mensen eenmalig een 
beslissing laten maken kan er namelijk voor zor-
gen dat er vooral korte termijn plannen komen. Je 
kunt immers niet nog een keer verkozen worden, 
dus het zal je een worst wezen of je goede besliss-
ingen maakt of niet. Alles voor het eigenbelang. 

Daarnaast is het meerdere keren aangetoond dat 
wanneer een bepaald maatschappelijk onder-
werp besproken wordt, 80% van de individuen 
geen idee heeft waar het over gaat. Wanneer er 
geloot wordt, komt het er dan niet alsnog op neer 
dat die 20% die wel verstand van zaken heeft de 
leiding neemt?

Met fascinatie staar ik mijn docent aan. Een werke-
lijke democratie door middel van loting. Het is David van 
Ruybrouck die hiermee komt aanzetten. Hij baseert zijn 
ideeën op die van de filosoof Aristoteles. Willekeurig mensen 
selecteren die beslissingen voor een land maken, daardoor 
krijg je zeker een betere representatie van de bevolking en 
worden alle meningen vertegenwoordigt.

Marjolein Koster
Redacteur PerspeX

column

Postmaterialisme



12 |  december 2013    |  PerspeX 13PerspeX  |  december 2013    |

Marjolein Koster
Hoofdredacteur

Gertieme hoopt als ondersteuning van een ge-
meenteraadslid binnen de fractie te functioneren, 
zodat ze op die manier kan werken aan wat de 
ChristenUnie in Nijmegen voor ogen heeft. Heel be-
langrijk vindt ze maatschappelijke projecten waarin 
mensen iets voor elkaar kunnen betekenen. “Het 
gemeentelijk beleid moet overeenstemmen met de 
visie dat ieder mens van waarde is en de gemeente 
moet faciliteren in de mogelijkheid te zorgen voor 
elkaar.” Voor de komende periode staan prostitu-
tie en mensenhandel, vrijwilligersbeleid en wonen 
centraal bij de ChristenUnie in deze gemeente.

De cijfers laten zien dat jongeren minder vaak stem-
men, wat een gebrek aan interesse suggereert. 
Gertieme geeft aan dat te betreuren, maar bena-
drukt dat dat voor iedere groep geldt die zich niet 
betrokken voelt. “Voor studenten is het misschien 
wel leuk dat er iemand van hun leeftijd betrokken is. 
Waarschijnlijk ben ik voor die categorie Nijmegena-
ren wel meer benaderbaar.”

Af en toe komt er ineens een jongerenpartij op. Anil is hier geen 
voorstander van en benadrukt dat politiek bedrijven het nationaal be-
lang moet bevorderen. “Je maakt deel uit van een partij die bestaat uit 
verschillende leden, die allemaal hun eigen vakgebied en specialisme 
hebben. Samen vul je elkaar aan.”.

Anil en Gertieme zijn een voorbeeld voor hun generatie. Het is be-
langrijk om betrokken te zijn bij wat er om je heen gebeurd. Anil 
benadrukt dat hij juist geïnspireerd raakt door jongeren die niet in de 
politiek zitten. “Jongeren zitten zelf in verschillende vormen van crisis. 
Politiek kan daar een antwoord op geven. “ Die desinteresse komt onder 
andere doordat veel problemen in de politiek jongeren niet aanspre-

ken. Zodra dit wel het geval is zie je duidelijk een 
opkomst in actieve politieke participatie, zoals bij-
voorbeeld tijdens de discussie rondom de langstu-
deerboete.  “Zodra het over jongeren gaat, wordt 
het voor jongeren ook interessant om te gaan stem-
men.”

Op 19 maart 2014 kun jij je stem uit-
brengen. Juist in jouw gemeente wor-
den er dingen besloten die jou aan-
gaan. Laat jij als jongere zien dat je wel 
betrokken bent? 

PerspectieF’ers 
lokaal aan de macht
Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Jongeren en politiek, dat is niet altijd een vanzelfspre-
kende combinatie. Gelukkig zijn er uitzonderingen, ook 
zeker onder PerspectieF’ers. Anil en Gertieme zijn beiden 
actief in de lokale politiek en staan voor de gemeente-
raadsverkiezingen van volgend jaar maart op de lijst 
voor de ChristenUnie. Wat zijn hun beweegredenen en 
idealen? 

Dat lid zijn van PerspectieF stiekem toch een opstap is naar andere vormen 
van politieke participatie blijkt maar. Mede doordat Anil en Gertieme lid waren 
van PerspectieF werden ze door de lokale CU-fractie benaderd. Anil besloot 
op de uitnodiging van de ALV te reageren. “De opkomst was zo dramatisch, 
daar moest verandering in komen.” Nu hoopt hij die verandering te bren-
gen. Gertieme geeft aan politiek altijd al boeiend te vinden en na actief te 
zijn geweest bij PerspectieF, ziet ze het als een uitdaging te ontdekken of er 
in de plaatselijke politiek een plek is waar zij werkzaam zou kunnen zijn: “Je 
kan ook goed werk doen in je plaatselijke omgeving. Ik vind het interessant om te 
kijken wat ik hier kan betekenen.”

Het is voor beide kandidaten niet vanzelfsprekend dat ze daadwerkelijk een 
plek in de gemeenteraad veroveren, toch hebben ze op hun eigen manier een 
bepaald doel voor ogen. Anil: “Het is zeker niet de verwachting dat we de vier 
zetels te gaan halen, maar ik ga ervoor om met voorkeurstemmen alsnog in 
de gemeenteraad te komen. Ik denk dat ik wel kans maak.” Hij geeft aan een 
behoorlijke achterban te hebben die voornamelijk bestaat uit allochtone jong-
eren. Hij wil ze bereiken door met hen in gesprek te gaan, zoveel mogelijk op 
een creatieve manier. “Ik wil gaan proberen door verschillende activiteiten 
jongeren en ondernemerschap, jongeren en verschillende culturen en jong-
eren en religie te combineren.” 

artikel  

Anil Chaudhary Kumar

22 jaar
South Asian Studies / 
Leadership programme
4e op de lijst in Den Haag

“Met al die verschillende 
culturen en al die verschil-
lende religies in gelijkheid 

en gelijkwaardigheid samen-
werken.”

Gertieme Fahner

23 jaar
Student rechten
3e op de lijst in Nijmegen

“Dat elke inwoner zich 
gewaardeerd mens voelt en in 
verbondenheid met anderen een 

goed leven kan leiden. “
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JANUARI

Maandag 6 januari  Nieuwjaarsborrel
Maandag 6 januari is de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel van PerspectieF in Amersfoort! 
Op de borrel kunnen de leden elkaar de wensen voor 2014 geven en wordt de 
Engel van het Jaar 2014 bekend gemaakt. Dit is een jaarlijkse prijs voor de politi-
cus/politica die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor de belangen die voort-
vloeien uit de christelijk-sociale traditie of de belangen van jongeren, zonder een 
vertegenwoordiger te zijn van een christelijke politieke partij.

Stadscafe de Observant, Stadshuisplein 7, Amersfoort, vanaf 19:30uur tot en met 
22:30uur

Dinsdagavond 14 januari  Eerste trainingsavond Fellows

Donderdag 16 januari  Eerste trainingsavond Leiderschapstraining

Woensdag 22 januari  Bezoek aan KLM Royal Dutch Airlines
Woensdag 22 januari 2014 willen wij met PerspectieF een bezoek aan KLM breng-
en. KLM staat op de wereldwijde Dow Jones Sustainability Index al een aantal jaar 
op de eerste plaats in de sector transport. Dat KLM duurzaam en maatschappelijk 
verantwoord bezig is, spreekt ons aan en is een reden voor bezoek. We krijgen daar 
een rondleiding in en om een vliegtuig om te zien van welke techniek KLM gebruik 
maakt. Daarnaast is er gelegenheid voor een gesprek.

Dit een uitstekende kans om een kijkje achter de schermen te nemen. Het bezoek zal 
ongeveer 2 à 3 uur duren. Meld je aan via de site!

Donderdag 23 januari  Meet, Greet and Eat in Tweede Kamer 

FEBRUARI

Start Debatacademie

Maandag 3 februari
Sireneborrel Utrecht

Vrijdag 7 februari – 
zaterdag 8 februari
Actieve Ledenweekend

Vrijdag 21 februari
Bezoek Leger des Heils

Dinsdag 25 februari – 
woensdag 26 februari
Excursie Straatsburg

MAART

Maandag 3 maart
Sireneborrel Rotterdam

Zaterdag 29 maart
Christelijke politiek voor dummies

Donderdag 23 januari is het zover. PerspectieF organiseert 
deze ‘Meet, Greet & Eat’ speciaal voor leden. In samenwerk-
ing met de ChristenUnie kun jij een rondleiding door de 
Tweede Kamer krijgen, in gesprek gaan met een Kamer-
lid en een plenaire vergadering bijwonen. De dag begint 
om 11.00 uur en is afgelopen om 13.30. Dit bieden we je 
gratis aan, alleen de reiskosten zijn voor eigen rekening. 
Aanmelden kan via de site. Geef je snel op, want er is plaats 
voor 20 personen

Activiteiten 

Vrijdagavond 8 november orga-
niseerde PerspectieF in samen-
werking met zorgverzekeraar 
ProLife een exclusieve master-
class over al dan niet christelijke 
waarden in de zorg. Nadat we 
met elkaar een maaltijd genut-
tigd hadden stak Abwin als man-
ager van ProLife van wal met zijn 
visie op de zorg in Nederland, hoe 
we de kosten van de zorg moeten 
en kunnen terugdringen, en bood 
oplossingen aan vanuit het per-
spectief van de zorgverzekeraar.

Vervolgens gaf Carla Dik haar visie 
op zorg voor mensen, de zorg als zor-
genkindje en benoemde een aantal 
heel actuele zorgthema’s waar het op 
het moment over gaat in Den Haag. 
Als afsluiting werd er geborreld waar-
bij beide sprekers tot op het laatst 
aanwezig waren. Zodoende ontston-
den er ook op de borrel nog een aan-
tal interessante gesprekken over wat 
er in de avond was langs gekomen.

We kijken terug op een zeer 
geslaagde avond met boeiende 
bijdragen van Carla Dik en Abwin 
Luteijn en gezelligheid bij de borrel 
in een schitterend pand. Wie weet 
wat voor gevolg we hier aan gaan 
geven...

De contributies voor 2014 zijn ongewijzigd ten opzichte van 2013. 
Door de invoering van SEPA (een uniform Europees betalingssys-
teem) verandert de wijze van inning wel. Als lid merk je daar vrij 

De contributie van PerspectieF-leden wordt door PerpsectieF 
geïncasseerd. Je herkent een incasso van PerspectieF op je bankaf-
schrift aan het volgende incassanten-ID: NL92ZZZ320823190000. 
Ben je combilid (dus ook lid van de ChristenUnie), dan incasseert 

Wilt je meer informatie over SEPA? Kijk op www.christenunie.nl/geven

weinig van. Betaal je per acceptgiro? Dan ontvang je vanaf 2014 
voortaan een contributiefactuur. Betaal je per automatische incas-
so? Dan verandert er niets. Graag informeren we je over het incas-
soschema. Dat ziet er als volgt uit:

de ChristenUnie de contributie. De ChristenUnie heeft een ander 
incassanten-ID: NL06ZZZ320805510000. Bij de omschrijving van 
de incasso op je bankafschrift kun je ook je unieke machtigings-                  
kenmerk zien.  

Tom Overbeeke
Penningmeester PerspectieF

Verslag Masterclass en SEPA

Masterclass PerspectieF 
& ProLife een succes!

Contributie-inning 2014

 PerspectieF-lid Combilid Wanneer?

jaarbetaling € 12,50 € 34,50 rond 27e jan

kwartaalbetaling - 4 x € 8,62 rond 27e jan / apr / jul / okt
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Maak een vriend lid 
van PerspectieF
en win een bioscoopbon! 
Gerianne ging je al voor en heeft Saskia en 
Jantine lid gemaakt.

Saskia Sybrandi  

Ik ben lid geworden van PerspectieF omdat ik me in wil zetten 

voor gerechtigheid voor mensen die door ons, westerlingen, 

worden uitgebuit in de kledingindustrie. Daarom heb ik me 

aangesloten bij de projectgroep ‘eerlijke kleding’.

Jantine Brandemann

Christelijke politiek staat steeds meer onder druk, terwijl het 

enorm belangrijk is. Bij PerspectieF staan wij als jongeren 

samen sterk in deze wereld en kunnen we het geloof een 

stem geven. Bij zo’n organisatie sluit ik me graag aan!

Gerrianne Pennings

Ik heb Saskia en Jantine aangemeld, omdat zij alle-
bei zich net hebben aangesloten bij de projectgroep 
‘eerlijke kleding’ waar ik voorzitter van mag zijn. Ik 
vind het belangrijk om deze enthousiaste meiden 
een goede start te geven binnen PerspectieF als ac-
tieve leden.

Ga naar www.perspectief.nu 
en meld je vrienden aan!


