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Beroepsmatige ervaring en expertise
Na mijn diploma LTS heb ik twee jaar militaire dienstplicht als marinier bij de elitetroepen binnen
de Marine op Curacao vervuld.
Hierna heb ik eerst gewerkt bij de Nederlandse Constructie Maatschappij in de Bruggenbouw als
constructiebankwerker en vervolgens als fabrieksmonteur bij de WESCAR (Werkspoor Caribean),
een onderdeel van de Shell. In verband met de afbouw van de Shell op Curacao was de
mogelijkheid aan de werknemers geboden om te migreren naar Nederland. We konden kiezen
voor een baan bij de Pernis Rotterdam of de Hoogovens in IJmuiden. Velen gingen werken bij de
Booreilanden en/of in Saudi Arabië.
Ik maakte de overstap naar de sportwereld. Via de CIOS (Opleiding voor Sportinstructeurs) wilde
ik me verder bekwamen. Helaas kreeg ik tijdens een tweede selectiegesprek te horen dat ik niet
kan worden toegelaten omdat ik dan de plaats zou innemen van een Hollander. Later begreep ik
dat CIOS bekend stond om zijn discriminatiebeleid. Ik zag mijn doel letterlijk in duigen vallen en
was er weken ziek van. In Curacao had ik al racisme meegemaakt. Mijn vader was van mening dat
we op de Marnix school op Curacao moesten worden ingeschreven. Ik kreeg op die school - het
begon in de vijfde klas - voor elk wisje wasje straf en werd letterlijk mishandeld door een witte
juffrouw als ik me verzette tegen het opgegeven strafwerk omdat ik het niet terecht vond.
Strafwerk betekende binnen blijven in plaats buitensport. Ik ga verder.
Omdat mijn sporthart klopte heb ik mij voor de opleiding recreatie sportleider aangemeld bij de
Provinciale Sportraad van Groningen. Na het behalen van het papiertje kreeg ik verschillende
doelgroepen onder mijn hoede: ouderen, jongeren, basisschoolleerlingen, personen die na werk
wilde sporten, ook in de vakantieperioden. Via dit werk ben ik in aanraking gekomen met het
straathoekwerk waar veel ellende te zien was. Dat is ook de trigger geweest voor het volgen van
de VEMSA (voorbereidend examen voor maatschappelijke sociale arbeid) die toegang bood tot
het volgen van de Mbo opleiding Sociale Dienstverlening waarna de Hbo opleiding
Maatschappelijk Werk kon worden gevolgd.
Achtereenvolgens heb ik functies bekleed in de Drugshulpverlening, het Straathoekwerk en als
Sociale Raadsman en Ombudsman en laatstelijk als Consulent Werk bij de dienst SOZAWE van de
gemeente Groningen (tot 2013) en wegens reorganisatie de functie Consulent Voorzieningen (tot
2015) aanvaard en ten slotte Adviseur Werving en Selectie.
Maatschappelijke verdiensten
In Curacao, Groningen en de rest van Nederland ben ik bekend (geweest) als bestuurslid van de
Welzijnsinstelling (BRINGAMOSA) voor Antillianen en Arubanen. Verder sta ik bekend als
belangenbehartiger, opinieleider over vraagstukken op het gebied van discriminatie en racisme,
het Nederlandse trans-Atlantische en koloniale verleden en het Koninkrijksstatuut in de ruimste
zin van het woord. Ook de politieke vraagstukken die met Afrika en Suriname te maken hebben
houden me bezig.
Sterke Eigenschappen
Wat anderen over mij zeggen is dat ik gedreven in denken en handelen ben; rechtvaardig en
strijdvaardig, open vooral transparant en eerlijk. Ik ben optimistisch, positief ingesteld met
doorzettingsvermogen om mijn doelen te bereiken en vooruitgang te boeken. Ik ben hongerig om
te leren met scherpe kritiek, geloof in eigen kracht vanuit een holistische benadering. In deze
benadering zie ik de mens niet los van het universum.
Politiek
Waarom de keuze gemaakt voor een politiek gebaseerd op Ubuntu Filosofie?
Waarom Ubuntu Connected Front?

Na een cursus gevolgd te hebben over de grondbeginselen van de partij wist ik dat UCF het
eindstation voor mij zou worden. Ik werd letterlijk geraakt door de slogan: ‘Ik ben omdat Wij zijn’.
De uitleg gaf me weer nieuwe hoop. Mijns inziens een way of life om je geestelijk en spiritueel voor
te bereiden op een goed en veilig bestaan. Maar ook om actief deel te willen nemen aan het
politieke besluitvormingsproces. Een belangrijke reden om in te gaan op het verzoek om de UCF
kandidatenlijst te versterken.
In de Tweede Kamer wil ik me richten op de volgende politieke vraagstukken:
- Duurzame Ontwikkelingsdoelen: Armoede, Onderwijs, Wonen, Economie en Werk,
Gezondheidszorg;
- VN Mensenrechteninstrumenten: Racismebestrijding en Mensenrechteneducatie;
- Sport en Welzijn;
- Jeugd en Ouderenzorg

