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KWARTIERMAKER AMSTERDAM 

Op 25 juli jl. ben ik tijdens een UCF vergadering unaniem gekozen om de functie 
van Kwartiermaker te vervullen. Mijn lidmaatschap sinds de oprichting van deze 
Politieke Partij Ubuntu Connected Front is het bewijs van mijn intense 

betrokkenheid en geloofwaardigheid. Ik ken vanwege mijn beroepsmatige 
werkzaamheden het politieke bedrijf van haver tot gort. Zelf heb ik me nooit 

aangetrokken gevoeld om deel te nemen aan de actieve politiek. Dit heeft vooral 
te maken gehad met de ambities die op het terrein liggen van onderwerpen waar 

de gevestigde politieke partijen niet in zijn geïnteresseerd.  
 
De filosofie, de visie en de missie, de speerpunten van UCF zijn de zaken waar ik 

mij met hart en ziel zal inzetten om samen met het Team dat mij ten dienste 
staat de taken van Kwartiermaker op waardige wijze te vervullen. De taken 

hebben betrekking op het verwezenlijken van de UCF Partijafdeling Amsterdam 
in de ruimste zin des woords. 
 

Ik ken Amsterdam als mijn tien vingers, ik ken de noden van de burgers vooral 
die in een gemarginaliseerde positie verkeren. Ik weet veel over de armoede 

situatie en ook over het AOWgat vraagstuk. Ik ben geen prater maar een doener. 
Een belangrijke opdracht als Kwartiermaker is ledenwerving. Dat houdt voor mij 
in om al de burgers die geen geloof meer hebben in de politiek het UCF verhaal 

te vertellen. De UCF politieke standpunten uit te leggen. De mensen weer hoop 
geven. De angst over van alles en nog wat wegnemen. Vooral de senioren onder 

ons, het gevoel geven dat ze bestaan. UCF gereedmaken voor deelname aan de 
verkiezingen van het nationaal parlement in 2021 daarmee te beginnen op 
nationaal niveau. Het gaat zeker lukken.  

 
Wat moet de Amsterdamse samenleving nog meer over mij weten? 

 
Persoonlijk 
Mijn volledige namen zijn: Walter Ramon Roseval. Ik ben geboren in Paramaribo 

Suriname en woon sedert 1970 in Nederland. Ik ben vader van 2 volwassen 
kinderen. 

 
Werkervaring 



Ik heb aan de Sociale Academie “De Aemstelhorn” Maatschappelijk Werk 

gestudeerd. Aan de “Hanze Hogeschool Groningen” heb ik de Voortgezette 
Management Opleiding gevolgd.  

Ik heb tijdens mijn loopbaan veel (vervolg) trainingen, workshops en cursussen 
gevolgd in het vakgebied van mijn beroepsmatige werkzaamheden die begonnen 
zijn bij de Stichting Caraïbisch Centrum als Jongerenwerker. Vervolgens heb ik 

gewerkt bij de Stichting “ATH/Streetcornerwork” als Veld- en Maatschappelijk 
werker. Bij de Stichting “De Regenboog” ook als Maatschappelijk Werker. Sinds 

2014 tot heden werk ik als Manager Zorg bij de Particuliere Thuiszorg 
Organisatie “Zorg en Opvang”. 
                             

Bestuurservaring 
Ik heb verschillende voorzittersfuncties bekleed. Onder meer bij: 

Stichting Jongerencentrum Kwakoe; WO – Samenbundeling zwarte medewerkers 
i/d hulpverlening. Vanaf 1988 tot heden bij de Mensenrechten organisatie, 
Stichting Keti-Koti. Daarnaast sinds 1992 tot heden voorzitter van de Stichting 

ROVI (Surinaamse Oud Voetbal Internationals).  
 

Een scala van functies en activiteiten dus, waaruit mijn ruime ervaring, kennis en 
inzicht mag worden verondersteld over wat er speelt in de Nederlandse 

samenleving. In samenwerking met anderen zijn er veel projecten gerealiseerd 
die hebben bijgedragen tot de versterking van verschillende gemeenschappen en 
verdere professionalisering van de individuele hulpverleners. Herkenbare namen 

zoals KWAKOE, KETI-KOTI, BLAKA-WATRA, IMC (Intercultureel Motivatie 
Centrum), ROVI (Oud Surinaamse Voetbal Internationals) en het 

Thuiszorgproject “Zorg en Opvang” voor Surinaamse hulpbehoevenden zijn door 
middel van mijn inzet tot stand gekomen. 


