Helen Mijnals
En dat typeert de grote familie waaruit ik voorkom. Een familie met markante persoonlijkheden. Wie
kent Humphrey August Mijnals niet, de Surinaamse moengonees die zijn sporen ruimschoots in het
Nederlandse voetbal heeft verdiend. Hij was de eerste voetballer van Surinaamse afkomst die voor
het Nederlands elftal speelde. De in 2020 opgerichte Commissie Mijnals door de KNVB heeft tot doel
om racisme in het voetbal tegen te gaan. Een eerbetoon die de gehele familie Mijnals toekomt.
Maatschappelijke betrokkenheid
De sportiviteit in de familie blijkt niet alleen uit het gedrag; sportief zijn of tegen verlies kunnen,
maar ook uit mijn eigen bijdrage aan de verschillende sporten die ik actief heb beoefend. Onder
meer: basketbal en meisjesvoetbal. Ons gezin staat ook bekend als het gezin van een prominente
wielrenster en prominente atleten. We zijn ook bekend van de culturele danssport en muziek, als ik
het dansen en muziek ten minste ook tot een vorm van sportbeoefening mag rekenen. Zelf ben ik
actief betrokken geweest bij vele theatergroepen, zowel als oprichtster maar ook als schrijfster en
regisseur.
Expertise
Ik ben een gediplomeerde Kinder- en Jeugdverzorger. De studie heb ik gevolgd aan de Stichting
Anton de Kom te Amsterdam. Deze opleiding heeft mij de toegang verschaft om als
activiteitenbegeleider van kinderen te functioneren. De activiteiten bestonden onder andere uit het
zelf ontwikkelen van kinderverhalen die een directe relatie hadden met opvoedings- en
maatschappijleer. Maar dan op het denkniveau van de kinderen. Ook verzorgde ik
kinderprogramma’s via de radio. Radioprogramma’s verzorgen is een activiteit die ik tientallen jaren
daarna heb gedaan. Ik sta bekend als de programmamaakster die op Surinaamse komische wijze
actuele maatschappelijke thema’s via zelf ontworpen typetjes aan de orde stelde.
Ook heb ik veel ervaring opgedaan binnen de sector Ouderenzorg. Mensen die mij kennen in het
Rotterdamse weten dat ik ook diensten heb verricht binnen het openbaar vervoer: 15 jaar als
tramconducteur. Een functie die ik met veel plezier heb vervuld. Conducteur zijn is ‘mensenwerk’. Je
bent niet alleen conducteur maar vooral ook sociaal maatschappelijk werker met oog voor de
verschillende ‘noden’, gedragingen, kortom wel en wee van de mensheid in de uiteenlopende
situaties waarin zij zich bevinden.
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Politiek
Binnen de politieke context wil ik me richten op:
De kunst en Cultuursector
Jeugdhulpverlening en Ouderenzorg
Openbaar vervoer
Sociale Zaken: schuldenproblematiek
Huisvesting
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