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Even voorstellen: 
In deze SPot is nu het woord aan Mehmet 
Karahan, ondersteunend lid SP bestuur. 
 

 
 
Geboren in Turkije en van Koerdische 
afkomst ben ik 24 jaar geleden naar 
Nederland gekomen. 
Door ervaringen uit mijn eigen leven kan ik 
slecht tegen onrecht, zal dan ook altijd 
opkomen voor de sociaal zwakkere. 
Ik vond het vorig jaar belangrijk dat onze 
partij overeind bleef nadat er enige 
problemen waren ontstaan. 
Ik wil het huidige bestuur ondersteunen met 
algemene taken en mij vooral inzetten voor 
acties die we gaan voeren. 
Zo ben ik het verleden betrokken geweest 
bij vele SP acties, zoals de uitplaatsing van 
de afdeling Stadsbeheer in Zoetermeer, de 
bouwspeelplaatsen, acties in de zorg en 
natuurlijk het Zwartboek van Vestia waar 
we nog midden in zitten.  
Daarnaast ben ik betrokken bij acties van 
de FNV en de strijd van Koerden en 
Palestijnen tegen onderdrukking. 

 

Zwartboek Vestia 

Zaterdag 7 maart 2020 is de SP Zoetermeer 
langs de deuren geweest van het complex van 
appartementen aan de Leopoldhove. Een 
mevrouw stond ons buiten al op te wachten. 
We hebben hier ook weer een aantal verhalen 
voor het Zwartboek opgehaald. Ook hier komen 
we dezelfde problemen tegen als bij de andere 
Vestia huurders. Er loopt een rode lijn door 
alles. Communicatie, achterstallig onderhoud, 
alles wordt minder terwijl de huur hoger wordt, 
schimmel, lekkages zijn er een paar van. 
In Rotterdam en Amsterdam is de SP ook op 
pad geweest. De meldingen via het internet 
blijven ook binnen komen en we zijn ook nog 
niet klaar met het ophalen van verhalen voor 
het Zwartboek. 
Hebben wij u gemist, u hebt een klacht en u wilt 
uw verhaal kwijt, dat kan via internet, doe mee: 
https://doemee.sp.nl/zwartboek-vestia 

Coalition of the Willing 

Donderdag 5 maart zijn Stichting 
Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland 
en Defence for Children een ‘Coalition of 
the Willing’ begonnen in de hoop dat 
Nederland een veilige plek biedt aan 
vijfhonderd alleenstaande kinderen uit 
overvolle Griekse kampen, jongeren onder 
de achttien zonder volwassenen aan hun 
zijde. Een noodkreet.  
Vluchtelingenkinderen vanuit de overvolle 
eilanden naar het Griekse vasteland 
verplaatsen, klinkt als een goed idee van 
CU, CDA en D’66. Maar dit brengt de 
kinderen niet in veiligheid. Deze situatie 
vraagt om iets anders.  
 

 

https://doemee.sp.nl/zwartboek-vestia


 
Op het vasteland zit de opvang vol. 
Kinderen slapen in parken en op pleinen. 
Ze lopen in zo’n situatie groot risico om 
slachtoffer te worden van uitbuiting. 
Criminelen, mensensmokkelaars en andere 
uitbuiters zijn actief.  
Griekenland heeft de andere Europese 
landen juist gevraagd om 2.500 
alleenstaande kinderen over te nemen 
omdat ze zelf geen opvang en voogden 
voor de kwetsbare kinderen hebben.  
 

 
 
Het is een politieke oplossing voor een 
politiek probleem ten koste van duizenden 
vluchtelingenkinderen en volwassenen.  
Tientallen gemeenten in Nederland geven 
aan bereid te zijn kinderen op te willen 
vangen. Voogdijinstelling NIDOS zegt klaar 
te zijn voor de opvang van 500 kinderen. 
Ook andere landen zoals Duitsland, Finland 
Frankrijk, Portugal, Luxemburg en Kroatië 
geven aan kinderen te willen opvangen.  
De SP Zoetermeer hoopt dat de gemeente 
Zoetermeer niet blijft toekijken, maar actie 
gaat ondernemen net als tientallen andere 
gemeenten. De SP fractie steunt een 
agenderingsverzoek om dit in de raad 
binnenkort te bespreken. 

 

Corona in Nederland 
‘De test op het coronavirus valt onder het eigen 
risico en dat is voor mensen problematisch’ aan 
het woord Maarten Hijink (woordvoerder van de 
SP voor zorg in de Tweede Kamer). Hij wil de 
minister vragen om er voor te zorgen dat 
wanneer mensen getest worden op dit virus het 
niet ten laste komt van het eigen risico. ‘Het 
zou natuurlijk bizar zijn dat wij mensen willen 
testen om te weten of er verspreiding is en dat 
mensen zich vervolgens niet laten testen 
vanwege de persoonlijke financiële situatie’.  
Het virus zorgt er op dit moment voor dat de 
commissie- en raadsvergaderingen vooralsnog 
zijn afgelast. 
Ook acties van de SP ondervinden daar last 
van. Op 20 maart was er een bijeenkomst 
gepland voor huurders over hoe we Vestia 
gaan confronteren met het Zwartboek en hoe 
we verder gaan. De bijeenkomst gaat niet door.  

Recept van de maand 

Gemarineerde gemengde groenten 
1 geschilde komkommer, 8 schoongemaakte 
courgettes, 500 gram gepelde uien, 500 gram 
schoongemaakte rode en groene paprika’s, 500 
gram ontvelde rode tomaten, 9 theelepels (tl) 
zout, 315 gram gele basterdsuiker, 1 tl 
kurkuma, 1 tl selderiezaden, 1 tl gemalen foelie, 
4 tl mosterdzaadjes en 6,25 dl wijnazijn 
Snij alle groenten in dunne plakjes en doe ze in 
een grote kom. Strooi tussen elke laag zout. 
Dek de kom af met cellofaan en laat het 3 uur 
op een koele plaats staan. Stort de groenten in 
een vergiet en spoel ze af onder koude kraan. 
Goed laten uitlekken. Verwarm de ingrediënten 
voor de kruidenazijn in een roestvrijstalen pan 
op een laag pitje al roerend tot de suiker is 
opgelost. Laat de azijn 3 minuten koken. Voeg 
de groenten aan de azijn toe en breng die aan 
de kook. Roer af en toe, laat de azijn nog 1 
minuut koken. Schep de groenten dicht op 
elkaar in schone, flink heet gemaakte potten. 
Vul de potten bij met azijn en sluit ze direct af 
met deksels die geen lucht doorlaten en niet 
door zuur aangetast worden. Voor 2,5 kg. 

 


