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KWARTIERMAKER  PARTIJAFDELING LELYSTAD  

 

Mijn volledige namen zijn Lucia Josephina Fer. Ik ben geboren in Paramaribo, 

Suriname. Mijn leven heeft zich tot mijn 21e jaar afgespeeld in mijn 

geboorteland. Nadat ik het Mr. Dr.J.C. de Miranda Lyceum had doorlopen ben ik 

met mijn diploma op zak, verhuisd naar Nederland. In Nederland heb ik de HBO 

opleiding Cultureel Maatschappelijke Vorming tot een goed eind kunnen 

volbrengen.  

In mijn betaalde en onbetaalde banen heb ik o.a. functies vervuld als 

griffiemedewerker, projectleider Bredeschool, opbouwwerker, wijkwerker. En ben 

ik voorzitter geweest van diverse organisaties, o.a. Participatie Team Lelystad. 

Als ondernemer heb ik ook mijn steentje bijgedragen met mijn eigen 

Adviesbureau en thans met mijn creatief kindje “Schrijven en vertellen”. In de 

periode van 2014-2018 heb ik het politieke ambt van Raadslid in Lelystad mogen 

vervullen. 

Mijn grote maatschappelijke betrokkenheid, heeft mij in 2008 een koninklijke 

onderscheiding opgeleverd. 

Het meest belangrijkste is dat ik vrouw ben en moeder van 3 volwassen jongens 
en 2 kleinzonen. 

Mensen die over mij spreken vinden mij een gezellig persoon die goed is in het 
leggen van contacten met individuen, groepen en organisaties. Hierdoor heb ik 

een breed netwerk  en kom ik personen uit diverse sociaal maatschappelijke 
organisaties regelmatig tegen. 

Ik ben maatschappelijk actief en ik heb oog voor mijn medemens. Ik ben niet 
beroerd om een ander belangeloos te helpen. Ik stimuleer graag anderen om zelf 



 
 

verantwoordelijkheid te  nemen omdat zij daardoor groeien  en vertrouwen 

krijgen in hun functioneren. 
 

Waarom Ubuntu Connected Front? 
Voor een menswaardig Nederland waar ik mij vooral wil sterk maken voor  
 Burgerschap en vormgeving van de samenleving 

 Sociale en culturele participatie 
Ik ga daarom voor een overheid die dicht bij de mensen staat en oog heeft voor 

de diverse doelgroepen.  Zorg voor goed onderwijs en werken aan oplossingen 
ter vermindering van de jeugdwerkloosheid. Zorgen voor de menselijke maat in 
de zorg.  Kunst en cultuur maakt deel uit van de eigenheid van mensen. Daarom 

wil ik culturele ontwikkelingen stimuleren, kwaliteitsimpulsen geven en zorgen 
dat er gewerkt wordt aan nieuwe vormen van samenwerking 

 
Ik heb de rol van Kwartiermaker Afdeling Lelystad aanvaard omdat ik weet dat ik 
in staat ben om de taken zoals verwacht en gewenst te vervullen. Door mijn 

jarenlange ervaring in besturen, politieke en overige organisaties, beschik ik over 
de nodige kennis, vaardigheden om personen en potentiële kandidaten, 

vrijwilligers etc. te benaderen en bij elkaar te brengen. 
Met andere woorden: samen met de gemeenschappen die onder mijn territoriale 

grenzen vallen werken aan het realiseren van de doelen van UCF. In de eerste 
plaats het tot stand brengen van een effectief functionerende Partijafdeling.  
Samenwerken aan een menswaardig bestaan betekent voor mij dat wij 

elkaar stimuleren, motiveren en inspireren om de UCF missie ten behoeve van  
het profijt en in het belang van de interest van alle Nederlandse 

burgergemeenschappen, onze  prachtige multiculturele Flevolandse samenleving 
in het bijzonder.  
 
 


