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Ik ben geboren in 1971 in Suriname en met het overgrote deel van mijn familie 

in 1975 naar Nederland gemigreerd.  

Hier in Nederland heb ik, na een laag studieadvies, toch de volgende diploma’s 

weten te behalen; LEAO, MEAO, SPW, SPH en een studie Kunst 

Cultuurwetenschappen / Maatschappijgeschiedenis aan de Erasmusuniversiteit te 

Rotterdam. 

Ik heb naast het moederschap en het studentenleven ook altijd in loondienst 

gewerkt. Ik ben aanvankelijk dus opgeleid tot Economisch Administratief 

Medewerker. Waarbij ik stage heb gelopen op het Gemeentehuis van Vlissingen. 

Het administratief leven was voor mij toch niet waar ik mijn toekomst in zag wat 

de reden is geweest dat ik de opleiding Sociaal Pedagogisch Werker heb gevolgd. 

Ik heb mijn stageopdracht als begeleider vervuld en in die hoedanigheid 

werkervaring opgedaan bij het Vluchtelingenwerk; op een ZMOKschool heb ik als 

klasse-assistente gefunctioneerd en binnen een Kinder- en Jeugdpsychiatrisch 

Kliniek als groepswerker. Ik ben daarnaast als persoonlijk begeleider van ex-

psychiatrische patiënten ingezet; als voogd benoemd van alleenstaande 

minderjarige asielzoekers en als jeugdbeschermer bij Jeugdzorg. Ook heb ik als 

senior maatschappelijk werker binnen een opvang voor dak- en thuisloze 

jongeren gewerkt. 

In 2015 is mijn interesse opgewekt voor deelname aan de politiek. Ik heb 

verscheidene politieke leergangen gevolgd, heb op de kieslijst gestaan voor de 

PvdA in 2018, waarbij ik met voorkeursstemmen in de gemeenteraad te 

Vlissingen ben gekozen. Door omstandigheden moest ik op den duur mezelf 

afscheiden van de PvdA en ben als eenmansfractie verder gegaan. 



Deze stap heeft er toegeleid dat ik op bestuurlijk niveau juist een zekere vrijheid 

ben gaan ervaren in het samenwerken met alle politieke partijen. Gezamenlijke 

moties zijn ingediend en aangenomen. De stad Vlissingen is een Artikel 1 

gemeente geworden. Ik heb tevens een BLM demonstratie mogen organiseren in 

Middelburg, waarbij juist de kracht van de stem, van de jeugd, van de 

zwijgenden gehoord is geweest! 

Mijn werkzame leven is zeer gevarieerd maar heeft zich altijd gericht op het 

verbinden, zie ik nu achteraf. Kennis vergaren, leren mensen connecten.  

Waarom UCF? Het is in het teken staan en doorgeven van het Ubuntuisme als 

levensfilosofie, een levenshouding waar ik me in kan vinden, want alleen samen 

kom je verder. Alleen samen kun je werkelijk groeien tot het potentieel wat het 

individu kan zijn. Vertrouwen, verwantschap, erkenning en herkenning. Ik geloof 

dat we er nu klaar voor zijn om in actie te komen. Actie vereist gezamenlijke 

vooruitgang. Samen tot een kracht te komen waar men niet aan voorbij kan, 

waar wij zijn, het gaat niet om mij maar om het collectief. Ubuntu!  

Al met al Ik denk dat de functie van Kwartiermaker op mijn lijf is geschreven. Ik 

besef dat ik het niet alleen kan. In de spirit van het Ubuntuisme: Ik ben omdat 

wij zijn zal het vast lukken om de Afdeling Middelburg op te zetten. 

 


