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Bestuurslid Afdeling Jongeren 
Ik ben 31 jaar en kom uit een muzikale familie. Naast mijn muzikale 
zangcarrière ligt mijn kracht in het verbinden van mensen. De kennis en 
vaardigheden heb ik opgedaan tijdens mijn studie Communicatie aan de 
Hogeschool Rotterdam.  

Om de beste versie van jezelf te zijn is het belangrijk om te weten waar je 
vandaan komt. Het besef waar ik vandaan kom en de liefde voor m’n roots 
zijn het kompas die samen de drijfveren vormen in alles wat ik onderneem 
in mijn leven.  Al op jonge leeftijd werd ik omschreven als creatief, mondig 
en vol levensenergie. Dit zijn de eigenschappen die ik in mijn verdere leven 
heb ontwikkeld en de persoon ben geworden die ik nu ben. 

Ik omschrijf mezelf als een duizendpoot die geen enkele uitdaging uit de 
weg gaat! Vooral niet als die de bevordering van duurzame- en 
voorspoedontwikkeling tot doel hebben.  
 
Waarom UCF? 

Deze politieke partij spreekt mij aan vanwege het Ubuntuisme, het 
uitgangspunt van de maatschappijvisie van de partij. Met elkaar samen tot 
de kern gaan, zonder te hoeven loslaten waar wij vandaan komen en samen 
naar toe moeten. De erkenning van de verschillende geschiedenissen en 
van daaruit het bestrijden van alle vormen van racisme en Afrofobie spreekt 
mij bijzonder aan. Want dan ben je echt doeltreffend bezig. Aandacht voor 
het verschil zonder het gemeenschappelijk doel uit het oog te verliezen. De 
tijd is nu! Om met elkaar te bouwen aan een samenleving waarin gelijke 
kansen voor iedereen en gelijkwaardige behandeling centrale kernwaarden 



zijn. Een samenleving die rekening houdt met de specifieke positie en 
situatie van het individu als lid van het collectief. 

“Ik ben omdat wij zijn” een ijzersterke slogan van de partij.  

Ik ben op dit moment werkzaam als lifecoach. En het is precies in deze rol 
waar ik iets wil toevoegen aan de vooruitgang van de generatie waartoe ik 
behoor. Want bij een veranderende samenleving hoort oog voor groei van 
alle mensen. Het benutten van de talenten. Zie hier mijn leidmotief om te 
kiezen voor actieve participatie als Bestuurslid Afdeling Jongeren UCF.  

Kennis is macht en uitvoeren is kracht!  

 

 

 
 
 


