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TOEKOM§T THUI§ZORG III AMER§.
FOORT E,O. §ÏAAT OP HET SPEL!
. Afhankelijke cliënten zulten niet
klagen! r Aanbestedingen in de
thuiszorg verlopen niet democra-
tisch! o Amersfoort 750 is voor de

meente belangrijker dan goede
Èhuiszorg!

Over deze en andere stellingen over

onze thuiszorg organiseren wij een

POLITIEK CÀFÉ OP ï8 JANUABI
À,S. IN ZANDFOORT AAN DE EEM,

KLETNE KOPPEL 2§12'1, AMEHS-
FOORT. We beginnen om 20.00 uur,

maar vanaf 19.30 uur bent u van harte

welkorn, met een kop koÍrje of thee!

Voor de paneldiscussie met u hebben

w'rj uitgenodigd:

Renske Leijten, woordvoerder Zorg

namens de SP in de Tweede Kamer,' rns van Daalen, wethouder Zorg

dn Voiksgezondheid in Amersfoort,

Wim van der Hoorn, onderhandelaar

namens ABVA/KABO, Jan Torny, di-
recteur van Thuiszorg Service Nederland

fl-SN), een grote commerciële thuiszor-
gorganisatie, die onlangs Amant Huis-

houdelijke Hulp heeft overgenomen,

Deborah lÀÍarta, namens Buurt

zorg, een kleinschalig opererend thuis-

Thulszorg raakt ons allemaall Gaat het

niet om onszelf, dan toch om een vader

of moeder, buuryrouw vriendin... Grote

veranderingen voltrekken zich binnen

onze thuiszorg, Commerciële concerns

maken zich meester van de thuiszorg-

markt in onze omgeving, Wat betekent

dat eigenlijk? Hoe gaat het verder met de

zorg voor ons of voor onze díeöaren? ls

er straks nog sprake van toewijding en

een menselijke benadering?

Laat daarom uw stem horen, want
nu komt het er op aanl

ïot maandag 1B januari a.s. in Zandfoort

aan de Eeml Heeft u vragen over dit
Politiek Café of wilt u meedoen met de

SB kijk dan op wwwamersfoorl.sp.nl of
mail naar amersfoort@sp.nl

zorgbedrijf. Als presentator en dis-

cussieleider treedt op: Frans Weijzen,

bekend sociaal advocaat en SP-erl
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Uffiiezinsskoorts ontnecmt WD zicht op werkeliikheid
bare zorg zjjn daarbij ook Van groot belang, Want,wie tot over

z'n oren in de problemen zit kan zich niet goed ontplooien.

Maar wie ongenuanceerd, uitkeringen van rileo§@lil,aanpakt op

grond van hun tqaiaohterstand, jaagtrmensen dieper in de el-

lende. Sociale ontwrichting en dus stagnerende integratÍe zijn

dan het gevolglWie zo stemmen wil pakken laai mensen zak-
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De WD in AmersfooÉ wil van mensqn zonder de ned-

erlandse natiortàliteit de bijstandsuitkeringen vertagen

als blijkt dat zii de nederlandse taal niet voldoende be-

heersen,
ledereen die deel uitmaakt van,onze samenleving dient zich

het nederlands eigen te maken, in woord en geschrift. Dat ls

het standpunt van de SP. Wij vinden dat een vrijblijvende aan-

pak van mensen die zich niet inspannen om de taalte leren,

dan wel in te burgeren, misplaatst is. Want mensen die zich

bewust vezetten tegen hun integratieproces, dragen bij aan

sociale ontwrichtingl maar doen wel een beroep op de sa-

menleving om in hun levensonderhoud te voorzien als zij dat

zelÍ niet kunnen. De optossing is maatwerk. Het gaat er om of

een aanpak werkt. Een aanpak die effect heeft en bovendien

rechtvaardig is, zal het meer esultaat op lange termijn gevën'

Wie veertig jaar geleden als analfabeet naar Nederland [<vrram,

zich van onze overheid jarenlang mocht redden zoÀder neder-

lands te begrijpen en niet gestimuleerd werd om zich te ontwik-

kelen, behoeft een volstrekt andere 4anpak dan een iongere

met aanzienlijk meer ontwikkelingsmogqtlkheden.

Er moet dus strijd geleverd worden om deze beperkingen te-

gen te gaanl Gericht ondenrvijs, goedkoop wonen en betaal-

Op 5 Januari 2010 is er tijdens het ALV onder andere

een nieuwe afdelingsvootzitter gekozen en het verkiez-

ingsprogramma vastgesteld.

ln deze vergadering hebben we afscheid genomen van Anya

Wiersma als vooaitter van de afdeling, met dank voor haar

inzet van de afgelopen jaren. Als haar opvolger is Hendrik v'
Ens gekozen, Anya blijft wel ín het bestuur als algemeen bvèF

tuurslid. Ook hebben we Ad'Me'íer, u weet wel de nummer

3 van de kieslijst en campagneleidori mogen venruelkomen in

het bestuur. Verder is Lia van'Son gekozen tot Organisatie-

secretaris. Naast,dit alles is het verkiezingsprogramma, onder

voorbehoud van enkele, soms pittig bediscussieerde, wijzin-

gen vastgesteld.

ken!

AFTRAP UERKIEZIilGSGAMPAGI{E IT{ SGHOTHOHST

Op 2 januari stond de nieuwe SP kraam in de wiikScho-
thorst. Vooraf was al door een tiental leden gefolderd

in de wijk en dit resulteerde dan ook in een goede op'
komst van geïnteresseerden aan de kraam.

Om even voor 12 uur ziin we begonnen met de opbouw van

de nieuwe kraam, de eerste §P-ers stonden al te trappelen

om op te bouwen, oÍ misschien stonden ze welte trappelen

om hun voeten warm te houden, want het was erg koudl

De kraam stond tegenover de Lidl, maar sommige SP-ers

waren ook bij de C1000 te vinden, om mensen te vragen naar

de plus en min punten van hun wijk. Doordat er vooraf gefol-

derd was en er door de wijk heen borden z'tjn opgehangen met

leuzen die speciÍiek voor Schothorst waren gemaakt, l«ruamen

velen een kopje warme tomatensoep halen en gingen met de

mensen aan de kraam in gesprek, Er is veel inÍormatie uitgedeeld

en er zijn -af en toe- verhitte discussies gevoerd. Al met al een

succesvolle kraam, die we aankomende weken gaan herhalen

in de andere wiiken! (Krjk in de agenda op de site).
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