Mij naam is Joyce Ovunda Osi,
Expertise
Ik ben sinds 1995 weduwe. Ik heb mijn vijf kinderen sedertdien alleen opgevoed. Dat
betekende om het hoofd boven water te houden, een volledige baan naast de zorg voor de
kinderen. Om een baan op niveau te bemachtigen moest ik weer naar school omdat mijn
in Nigeria gevolgde MBO opleiding niet werd erkend in Nederland. Mijn ambities waren
gericht op werken in de gezondheidszorg. Ik heb in die periode verschillende certificaten
op het gebied van de Zorg en het bedienen van medische apparatuur behaald waardoor
werd toegelaten in functies op het gebied van de Ouderenzorg (3 jaar), vervolgens 20 jaar
in de verslavingszorg en de psychiatrie. De nachtdiensten ware het zwaarst.
Ik denk zelf dat verslavingszorg en drugshulpverlening één van de zwaarste en
onderbetaalde beroepen in Nederland zijn.
Maatschappelijke betrokkenheid
Ik ben medeoprichter (1997) van de stichting Nigerian Women Association en inmiddels
(2010) voorzitter. Verder ben ik bestuurslid van de Nigerian Nationaal Association
Netherlands (NNA - NL). Verder ben ik actief betrokken als vrijwilligster Buurthuiswerk
in Rotterdam.
Visie
Ik heb in 2017 het besluit genomen om de actieve politiek in te stappen. Ik heb zorgvuldig
gezocht en vond in UCF de partij waar ik op zoek naar was. Vooral vanwege de Ubuntu
filosofie: I Am because we are. Een slogan die mij bijzonder raakte. Het sneed in mijn hart
omdat het precies de slogan is die van toepassing is bij de hulpverlening in de
verslavingszorg. Ik ben voor gelijkheid ongeacht waar je vandaan komt en ik ben tegen
onderdrukking. Ik wil een rolmodel zijn voor mijn kinderen en hun kinderen, voor alle
Afrikaanse diaspora in Nederland. Ik wil laten zien dat ook Nigeriaanse Nederlanders
politiek kunnen bedrijven.
Politiek
Het moge duidelijk zijn dat ik een bijdrage kan leveren in politieke keuzes en beleid op
het gebied van Verslavingszorg, Drugshulpverlening, Dak- en Thuislozen, Oudenrenzorg
maar ook op het gebied van Nieuwkomersvraagstukken.

