Vinaida Sno
Geboren op 23 mei 1985 in Paramaribo Suriname en sedert 2011woonachtig in Nederland. Ik
noem mezelf een mengelmoes van etnische culturen vanwege mijn wortels in Suriname en
Barbados (van moederskant) en Inheems (Arrowaks) en Afrikaans (van vaderskant). Ik ben over
het algemeen opgevoed volgens de Inheemse cultuur: tradities, normen en waarden.
Mijn passie is muziek en ik heb actief een percussie instrument gespeeld voor de Surinaamse
bekendste brassband ‘Parbo Brassband’. In mijn vrije tijd hou ik me bezig met de windsurf- en
danssport. Mijn grootste hobby is lezen en het schijven van gedichten.
Sociaal Maatschappelijke betrokkenheid
Vanaf mijn achtste ben ik actief betrokken in verschillende verenigingen. Het begon bij de
Surinaamse padvinderij, Jeanne ‘D arc. Ook was ik lid van majorette vereniging Las Colitas en Las
Afables.
Verder zijn de volgende verdiensten te noemen: op mijn zestiende lid van de Youth Advocacy
Movement (YAM), een jeugdarm van Stichting Lobi. Deze stichting buigt zich over de
reproductieve gezondheid van de mens. Op mijn zeventiende heb ik Suriname mogen
vertegenwoordigen als Caricom Jeugdambassadeur. Naar de aanloop van de Surinaamse
parlementaire verkiezingen in 2010 heb ik plaatsgenomen in een ondersteunende commissie
waar ik adviezen gaf op het gebied van het Surinaamse jongerenbeleid.
Maart 2014 tot juli 2017 ben ik als voorzitter van Stichting Ons Pleintje Almere actief geweest. In
deze periode heb ik nauw samengewerkt met onder andere de Politie Almere, de gemeente
Almere, en de stichtingen: Leger Des Heils, Multiculturele Organisatie Almere en Kwintes.
Doel was om het ‘Pleintje’ beheersbaar te maken.
Expertise
Mijn hoogst genoten opleiding heb ik doorlopen bij het Surinaams Pedagogisch Instituut (SPI)
richting Algemeen Vormende Fase en de Beroeps Vormende Fase. Nu ben ik werkzaam als
leerkracht basisonderwijs op een Islamitische basisschool te Amsterdam en volg ik een studie
voor directrice/schoolleider in het basisonderwijs aan het Pentanova in Zwolle.
Politiek
Mijn politieke ambities zijn in feite al heel jong begonnen. In Caricom perspectief hield ik me
bezig met jongeren vraagstukken: politieke bewustwording en inspraak, onderwijs en
gezondheidszorg.
Vermeldenswaard is dat ik ook lid ben geweest van een Ressortraad (Flora), te vergelijken met
een lokaal bestuur in Nederland.
In Nederland ben ik in 2018 kandidaat geweest op de lijst van een politieke partij in Almere in
verband met de gemeenteraadsverkiezingen.
Mijn kandidatuur voor de Landelijke Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart a.s. op lijst 29
(UCF) is het resultaat van mijn zoektocht naar een Politieke Partij die in de kern de idealen
benadert zoals ik die voor ieder mens gerealiseerd zie. Dit betekent dat ik me in de Tweede
Kamer der Statengeneraal vooral zal bezighouden met thema’s die betrekking hebben op de
universele fundamentele rechten van de mens, het gelijkheidsbeginsel dat is vastgelegd in de

Nederlandse grondwet en de Internationale Verdragen die door Nederland zijn geratificeerd, en
het zelfbeschikkingsrecht. Zo zal ik me hard maken voor een Keurmerk Racismevrije School dat
als doel heeft pedagogische regimes te certificeren die de antiracisme toets hebben doorstaan.
Een onafhankelijke Toetsingscommissie maakt in de visie van UCF deel uit van het proces van
certificering. Met de invoering van zo een toets voorkom je dat schoolmateriaal wordt
ontwikkeld die stereotypen, intolerantie of vooroordelen tegen een minderheidsgroep bewust of
onbewust aanmoedigt. Ik ben dus voor een Toetsingscommissie die de Keurmerken toekent.

