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Even voorstellen:
In deze SPot is nu het woord aan Annemiek
Kamphuis (58), algemeen bestuurslid.
Ik ben Annemiek,
gehuwd en heb 1
zoon. Op 13 februari
2019 verhuisd van
Ulft (Gld) naar
Zoetermeer dus van
het oosten naar het
Westen.
Mijn vader was een vakbondsman en ik vond
het erg leuk om als ukkie mee te gaan naar
vakbondsavonden. In Ulft kennis gemaakt met
de SP en al snel ervaringen als organisatiesecretaris, voorzitter, commissielid en regiovertegenwoordiger opgedaan. Verschillende
acties op touw gezet die succesvol zijn
geweest, zoals het bezoek aan minister
Bijsterveld met kinderen van speciaal
onderwijs, het behoud van thuiszorg die
zou worden wegbezuinigd, 1200 thuiszorgmedewerkers die hun konden baan behouden
door een strijd te voeren van 5 maanden
samen met SP-afdelingen uit Gelderland en
de vakbond. Dat was een drukke maar
prachtige tijd, van posters plakken tot
gemeentehuizen bezetten.
Ik ben lid geworden van de SP omdat ik het
vreselijk vind dat alles alleen maar om geld
draait. Onrechtvaardigheid is ook een ding
wat me soms echt woedend kan maken. Wij
zijn allemaal vrij geboren en het is onzinnig
dat er mensen zijn die over de rug van
anderen rijk worden.
Op straat met mensen praten over hoe zij de
wereld ervaren vind ik het mooiste wat er is.
Graag ondersteun ik de SP Zoetermeer

daarbij met meer acties, meer op straat.
Hoogste tijd voor een socialere gemeente.
Dag van de rechten van de mens
Ieder jaar grijpen honderdduizenden mensen
wereldwijd rond 10 december hun pen om
brieven of groetenkaarten te schrijven. Ze
schrijven naar presidenten, ministers en
gouverneurs. Ze vragen om gerechtigheid
voor mensen die onterecht gevangen zitten,
worden gemarteld, gediscrimineerd of
bedreigd. Tijdens Write for Rights 2019 vroeg
Amnesty mensen brieven te schrijven voor
kinderen en jongeren.

Ook in Zoetermeer was er gelegenheid om te
schrijven, georganiseerd door een Amnesty
lid. Dat heeft plaatsgevonden in ons SP huis
van 15.00 tot 19.00 uur. Er zijn 25 brieven
geschreven. Een mooie start en voor
herhaling vatbaar.
Agenda
13 februari

bestuursvergadering

14 februari

bijeenkomst SP Leiden

22 februari

Partijraad

25 februari

Bezoek Lillian aan onze regio

Fractie in actie…..
Na het kerstreces van de gemeenteraad, was
het maandag 13 januari tijd voor de eerste
commissievergadering van het jaar. Het
bomenbeleid stond op de agenda. Het college
is van mening dat we zuinig moeten zijn op
onze biodiversiteit en het groen in de stad.
Daar is de SP het mee eens. Wel is de vraag
wat de verhoudingen zullen zijn tussen groen
en steen, wanneer er weer woningen worden
gebouwd in de stad. Ook is het interessant om
te volgen wat het beleid van de gemeente
gaat worden wanneer er in dezelfde straat
enkele bewoners een boom of bomen weg
willen hebben, en andere bewoners de boom
willen behouden.
De tijd zal het leren, de SP blijft er kort op
zitten!
Recept van de maand
Mayonaise met tomaat en basilicum
3 tomaten
8 theelepels gehakte verse basilicum
1 geperst teentje knoflook
3 theelepels bieslook
1 theelepel poedersuiker
1,55 deciliter mayonaise
6 theelepels Bulgaarse yoghurt, uitgelekt
Doe de tomaten in een kom, giet er kokend
water op, laat ze een minuut staan, giet ze af
en ontvel ze. Snij de tomaten doormidden en
verwijder de pitjes. Snij ze dan in stukjes en
meng ze met de basilicum in een kom. Voeg
knoflook, bieslook en suiker toe en schep
alles om met een houten lepel. Roer de
mayonaise en de yoghurt erdoor, dek de kom
af met cellofaan en zet hem op een koele
plaats.
Deze mayonaise kunt u door pasta of rijst
scheppen, welk mengsel als basis voor een
salade kan dienen. Tevens kunt u de saus bij
spiesjes met lams- of kippenvlees geven.
Door gemengde groenten gehusseld smaakt
de mayonaise ook uitstekend.

Huurders in actie
In 2012 ging Vestia bijna kopje onder door
een investering in dubieuze verzekeringsproducten. Omdat de financiële situatie nog
steeds slecht is presenteerde Vestia onlangs
haar verbeterplan. Een van de punten daarin
is het extra verhogen van de huren voor
woningen van Vestia. De SP vindt dit een
slecht plan dat huurders extra moeten betalen
voor fouten die de woningcorporatie heeft
gemaakt.
Daarbij komen dan ook nog slecht onderhoud
en communicatie bij verbouwingen. Om alle
problemen te inventariseren gaat de SP een
actie starten om inzicht te krijgen in alle
problemen die huurders ervaren. Daarbij
kunnen we alle hulp gebruiken. Lijkt het je
leuk om ons daarbij te ondersteunen neem
contact met het bestuur op of stuur je e-mail
naar zoetermeer@sp.nl. De actie vindt plaats
op 4 zaterdagen en start op 25 januari 2020.
Op bezoek in het Stadshart
Zaterdag 22 december heeft de SP met 4
leden een bezoek gebracht aan het Stadshart
om mensen fijne feestdagen te wensen,
waarbij we ze ook een Kerstkaart aan boden.
Leuke reacties ontvangen en gesprekken
gevoerd

