Helga D. Tjon-A-Kon.
Ik heb mij in 1993 in Nederland gevestigd vanwege studie. Ik ben moeder van een zoon en een
dochter.
Expertise
Mijn expertise (ruim 45 jaar) ligt in de sectoren Zorg en Welzijn en Management op het gebied
van Psychosociale Hulpverlening en Verpleging. Hiervoor heb ik Hoger Beroepsopleidingen met
succes gevolgd en wetenschappelijke studies gedaan.
Ik heb mij geprofileerd als Bestuurslid Beleidsvraagstukken en Projecten van verschillende
organisaties; Beroeps Psychosociaal Counselor in de palliatieve terminale zorg. Verder ontwikkel
ik zorg- en welzijnsconcepten voor ontwikkelingslanden.
Eigenschappen
Wat anderen over mij zeggen: ik ben een visionair, denker; pragmatisch, recht- en strijdvaardig.
Markante gebeurtenissen in mijn leven hebben mij gemaakt tot wie ik ben: een persoon die ook
vanuit een holistische benadering oplossingen bedenkt als het gaat om de belangen van de
gemarginaliseerde groepen in de samenleving. Ik zie het universum als een geheel, a circle of life
en geloof in de kracht van evenredige wederkerigheid. Verder ben ik dienstbaar aan mijn
medemens en wil met mijn verhaal een inspiratiebron zijn voor een ander.
Visie
Waarom een politiek gebaseerd op het Ubuntuisme?
Waarom U-buntu Connected Front?
De individuele vrijheid van de mens is geen privilege maar een mensenrecht. Ook het scheppen
van noodzakelijke voorwaarden voor een veilig bestaan van etnisch culturele minderheden en of
kwetsbare doelgroepen behoren tot de universele rechten van de mens.
Ik sta achter de Ubuntu filosofie die waarde toekent aan het individu als onderdeel van het
collectief. ”Ik ben omdat wij zijn“
Onze voorganger in de strijd voor Mensenrechten voor iedereen, M.L King once said “our lives
begin to end the day we become silent about things that matter“.
Wij als collectief willen en kunnen niet langer stil zitten, voor onze voorouders niet maar ook niet
voor onze nazaten.
In de politieke arena zal ik me vooral richten op de volgende vraagstukken:
- Democratische Rechtsstaat;
- Jeugd en Gezin;
- Gezondheidszorg en Economische duurzaamheid.
Met UCF wil ik de weg banen naar een waardig voortbestaan van onze nazaten inherent een
gelijkwaardig en leefbaar multicultureel Nederland.

