
EVEN VOORSTELLEN:

KUN JE EVEN JE POLITIEKE INTERESSE SCHETSEN?
Mijn interesse gaat uit naar het sociale welzijn en de veilig-
heid van elk individu en van onze kinderen in het bijzonder.

WAS JE VOORHEEN / BEN JE MOMENTEEL ACTIEF IN
VERENIGINGEN, DRUKKINGSGROEPEN ENZ?
WELKE VERENIGINGEN HEB JE DOORLOPEN?
Ik ben een politiek “groentje”. Ik ben niet echt op de hoogte
van wat er allemaal reilt en zeilt in de politiek. Ik neem de
zaken waar zoals de gewone burger deze waarneemt. Dit kan
nuttig zijn om de “oude rotten” in het vak een andere kijk te
geven op bepaalde zaken. De combinatie van ervaring met
nieuwe visies lijkt mij ideaal.
Het is mijn overtuiging dat je enkel iets kan veranderen door
zelf actief deel te nemen.

NAAR WELKE ITEMS IN DE GEMEENTEPOLITIEK
GAAT JE VOORKEUR?
Zoals net vermeld: het brede sociale aspect vanwege mijn
opleiding en interesse als psychologe.
Elk individu heeft recht op een degelijke sociale ondersteu-
ning zowel op financieel als op menselijk vlak. Verder vind ik
dat elk kind zich fysiek, psychisch, sociaal en materieel veilig
moet kunnen voelen en de mogelijkheid moet hebben om zich
gelijkwaardig met elk ander kind te ontwikkelen.

WAAROP ZOU JE JOUW STEMPEL WILLEN DRUKKEN.
OF WAT ZOU JE GRAAG WILLEN REALISEREN?
De verkeersveiligheid rond de scholen vind ik zeer belangrijk.
Een voorbeeld: de straten rond de school “de Kleine prins”
moeten absoluut verkeersveiliger gemaakt worden.
Het verbeteren van de voor- en naschoolse opvang. Vaak is
deze opvang overbevolkt en moet dit door één persoon
worden gedragen die hier niet voor opgeleid is. Mijn doel is
meer personeel met beperkte doch noodzakelijke pedagogi-
sche opleiding aan te werven waardoor een grote sociale
meerwaarde voor de gemeente Lennik zou bereikt worden.
Namelijk ouders weten dat hun kinderen in goede handen
zijn waardoor de ouders zich op dit vlak kunnen “onthaas-
ten” met alle nodige positieve gevolgen vandien.

Verder denk ik aan een regionale kindertelefoon. Waar kinde-
ren elke week gedurende een paar uur kunnen bellen over
zaken die hun bezighouden: school, thuis,…Deze regionale
kindertelefoon zou bevolkt worden met vrijwilligers die een
pedagogische achtergrond hebben of een vorming
hieromtrent volgen.
Niet alle kinderen kunnen zomaar alles vertellen thuis ofwel
omdat thuis iedereen het druk heeft of omdat ze het zelf
moeilijk vinden om aan hun ouders te vertellen. Via deze
telefoon kunnen ze hun gedachten en gevoelens kwijt, wat al
een enorme opluchting kan zijn voor hen waardoor ze
psychisch vrijer door de dag, week,… stappen. Dit zal dan
zijn positieve weerslag hebben op verschillende vlakken:
school, fysiek,…

Het is van groot belang dat kinderen zich psychisch vrij en
veilig voelen en zich emotioneel begrepen en gesteund voelen.
Dit zorgt ervoor dat ze later uitgroeien tot volwassenen die
met zekerheid de wereld tegemoet treden, die durven keuzes
maken en fouten maken en die in staat zijn anderen te respec-
teren en te accepteren zoals ze zijn. Dit laatste is in deze
tijden zeer belangrijk.

VOLG JE DE NATIONALE POLITIEK, INTERNATIONA-
LE POLITIEK?
WAT WAS ER VOLGENS JOU FRAPPANT DE LAATSTE
ANDERHALF JAAR?
Wat mij mateloos heeft gestoord qua internationala politiek
zijn de wantoestanden op Guantanamo Bay. De VS stelt zich
buiten het internationaal gerechtshof en weigert hieraan deel
te nemen en stelt zich op die manier ondemocratisch boven de
rest en dan durven ze toch nog wereldwijd pleiten voor
vrijheid en democratie. Ongelofelijk !
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