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Picknick 
 
Een half jaar lang 
vastgezeten, maar 
onlangs vrijgekomen. 
Het was Naraa, die 
met haar kinderen, 
vandaag niet in, maar 
t e g e n o v e r  d i e 
afgesloten wereld 
stond  waar ze als 
u i t g e p r o c e d e e r d e 
v r e e m d e l i n g e n 
eerder nog in een 
kleine ruimte van een 
donkere cel een 
rechteloos bestaan 
leden.  
 
Gescheiden door een 
stalen hek, maar met hun 
rug gekeerd van het 
detentie-centrum, volgden 
ook de twee aanwezige 
surveillanten de wake 
met aandacht.  
 
Was het dit kabinet dat 
onlangs besloot om de 
poorten open te houden 
voor Nederlands meest 
bekende vluchteling, 

Ayaan Hirsi Ali,  voor de 
honderden uitgeproce-
deerde vluchtelingen hier 
in Kamp van Zeist zijn de 
muren overeind gebleven. 
 
Hun niet verdiende (en op 
ongrondwettelijke basis 
opgelegde) detentie duurt 
nog voort. Zou een 
kabinet dat eerst valt en 
daarna als minderheids-
coalitie nog even boven 
water wil blijven (maar 
met een luchtkussen dat 
zo lek kan gaan) 
misschien minder doof 
zijn voor de roep op 
gerechtigheid voor deze 
vreemdelingen?   
 
Een picknick was er na 
afloop van de wake. En 
spelende  kinderen, ook 
die van Naraa. Gedeeld 
werd er in het eten dat 
door de mensen die bij de 
wake aanwezig waren 
was meegebracht, gedeeld 
werd er ook in de vreugde 
dat dit gezin nu is 
vrijgekomen. De picknick 
was dan ook een bijzonder 
moment van samen-zijn, 

met een 
f e e s t e l i j k 
tintje. Voor 
Naraa en 

haar kinderen, maar 
natuurlijk ook voor al 
diegenen die hun protest 
tegen haar eerdere 
o p s l u i t i n g  h e b b e n 
overgebracht, al dan niet 
tijdens eerdere wakes.  
 
Een protest dat ook 
ditmaal gezamenlijk werd 
meegezongen in We shall 
overcome some day van M. 
Luther King.   
Een lied dat ook ook nu 
nog de onverminderd 
actuele boodschap heeft 
dat we samen-leven niet 
apart van, maar juist met 
elkaar moeten doen. Een 
boodschap die we ook met 
elkaar moeten uitdragen, 
zeker nu dit kabinet met 
zijn uitzettings- en vreem-
delingenbeleid een geheel 
a n d e r e  b o o d s c h a p 
uitdraagt, welke de 
afgelopen jaren al een  
duidelijk negatief stempel 
h e e f t  g e d r u k t  o p 
Nederland als tolerant, 
gastvrij land.  
 
 
David 
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De hulpdienst is een 
vraagbaak voor mensen 
die problemen hebben 
m e t  u i t k e r i n g e n , 
regelingen en procedures. 
Ook kunnen mensen 
terecht die conflicten 
hebben met bijvoorbeeld 
hun huisbaas. 
 

De Hulpdienst is 
bereikbaar op: 
Dinsdagavond 

Tel: 030-6955384 

BELANGRIJKE 
ADRESSEN 

 
 
VOORZITTER: 
 
Jan Voogdt 
Pr. Margrietlaan 289 
3708 WE Zeist 
030-6916968 
(na 18.00 uur) 
javoogdt@tomaatnet.nl 
 
ORGANISATIE- 

SECRETARIS: 
 

Jeroen van Ravestijn 
Sanatoriumlaan 29 
3705 AM Zeist 
030-6962398 
ravestijn@tomaatnet.nl  
 
RAADSFRACTIE: 
 
Ine de Vries 
Gandhilaan 3 
3707 KE Zeist 
030-8891394 
ien@tomaatnet.nl 

Kameraden, 
 
Zo, de vakantie begint te 
naderen, zelf moet ik bekennen 
dat ik er aan toe ben. 
 
Het afgelopen jaar was een 
druk jaar, al vroeg dit jaar in de 
weer met de gemeente-
r a a d s v e r k i e z i n g e n .  D e 
verkiezingen zelf uiteraard, de 
uitslag daarna. Niet gewonnen, 
niet verloren, maar toch een 
deels nieuwe fractie. 
 
Ook uitbreiding van de fractie, 
we hebben nog een kleine actie 
gevoerd in Austerlitz, daar 
moeten we nog op terug 
komen.  
 
We zijn inmiddels in het bezit 
van een caravan, die nog 
steeds geschilderd moet 
worden.  
 
Na het zomerreces gaan we 
binnen de gemeenteraad op 
een nieuwe manier vergaderen, 
dat word ook nog wennen.  
 
Ja en dan hebben we mogelijk 
in november vervroegde 
verkiezingen. Dat betekent, 
partijgenoten, dat we na de 
vakantie de armen uit de 
mouwen zullen moeten steken! 
 
Zoals ik al geschreven heb, 
moet onze caravan opgeknapt 
worden tot een mobiel 
verkiezingscentrum, we willen 
nu al aanmeldingen voor 
medewerking.  
 
Voor bi jvoorbeeld plak-
ploegen, folderploegen maar 
ook mensen die op de markt 

willen staan.  
 
Maar ook denkers zijn nodig, 
mensen met creatieve ideën, 
maar ook denkers die zich 
willen verdiepen in het 
verkiezingsprogramma dat 
zoals goede social isten 
betaamt in de afdelingen 
besproken wordt ,  waar 
eventueel wijzigingen in 
voorgesteld kunnen worden.  
 
Na de vakantie gaan we nog 
aan de slag met de Regionale 
Sociale Dienst, we willen nog 
iets met de regiotaxi in 
Austerlitz.  
 
De Wet Maatschappelijke 
Ontwikkeling komt op het 
bordje van de gemeentes te 
liggen. 
 
Ik denk al met al dat we kansen 
genoeg krijgen dat wij als leden 
van de SP nog steeds strijden 
voor een betere wereld voor 
iedereen en dat ook willen laten 
zien!  
 
Ik wens jullie een prettige 
vakantie, dat jullie goed 
uitgerust actief voor de SP aan 
de slag gaan in de komende 
periode! 
 
Jan Voogdt 

Nog even 
en we kun-
nen weer! 

En deze keer 
wordt het 
menens! 


