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Expertise  en Beroepsmatige achtergrond 
 
Ik ben een gediplomeerd HEAOér (Hoger Economisch en Administratief Onderwijs) en heb me 
daarnaast bekwaamd in verschillende studies op het gebied van Financieel management en 
logistiek. Boekhouden is mijn passie. Dat is ook de corebusiness van mijn eigen onderneming: 
Boekhouden, Belastingzaken en Advies. 
Daarnaast heb ik een achtergrond in de Entertainment branche. 
Eerder heb ik werkzaamheden verricht bij de (voormalige) PTT en het Laboratorium van de 
Koninklijke Shell Nederland. 
 
 
Ik heb het voorrecht gehad om 13 jaar lang als Tolk/Vertaler, voor Politie en Justitie te mogen 
werken. De talen die ik behartigde waren onder anderen, Nederlands, Engels, Spaans, Papiamentu, 
Sranan Tongo. In deze hoedanigheid, heb ik van dichtbij kunnen zien dat niet alles wat recht lijkt 
recht is, en dat kennis van elkaars cultuur en geschiedenis heel belangrijk is om meer begrip voor 
elkaar te kunnen opbrengen. Dat is vooral ook de reden dat ik voor UCF heb gekozen. Inherent aan 
het Ubuntuisme is het principe van medemenselijkheid. Ik ben omdat wij zijn.  
Als Tolk/Vertaler ben ik een groot aantal jaren geleden vaker benaderd door de media over het 
(Knevel op zaterdag, Twee Vandaag en de Wereld Omroep) over vraagstukken ten aanzien van 
Antilliaanse en Surinaamse jongeren. Ze zouden hoger scoren op het gebied van de 
criminaliteit(scijfers) in Nederland. Het was in die periode een behoorlijke eyeopener voor mij over 
de stereotype veronderstellingen en beeldvorming ten aanzien van deze doelgroep. Anderzijds werd 
het me ook duidelijk hoe weinig kennis en inzicht programmamakers en presentatoren hadden over 
de cultuur van deze groepen. Die conclusie gold even zozeer voor de groepen zelf. Cultuureducatie 
geldt wat mij betreft voor alle Nederlanders. 
Dit was het moment dat ik voor het eerste met politiek in Nederland te maken kreeg. 
 
In het Parlement wil ik me richten op de volgende vraagstukken: 
Cultuur, Arbeidsmarkt, Juegdzaken, Economie en Mensenrechten 


