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Kameraden,

Na een verlies in enthousiasme voor de vorige editie van de 

Brul! heb ik deze keer ons literair einddompteur Doris beloofd 

om onder het woordenlimiet van een voorwoord te blijven. 

Deze Brul! heeft als thema ‘De Wereld Rond’ en is met een 

reis langs vreemde culturen een geweldig voorbeeld van de 

leedvrije geitenwollensokkenrevolutie waar wij de wereld op 

gaan trakteren.

Een editie geschreven over andere culturen en hun relatie 

met de waarden van PINK! is een ware salto mortale gezien 

het nationalisme dat er het laatste jaar in de politieke 

circusvoorstelling ‘de Tweede Kamer’ is tentoongesteld. In 

Forum voor Democratie-termen zou deze Brul! daarom dan 

ook wel de homeopathische verdunning van de vaderlandse 

literatuur kunnen worden genoemd. Persoonlijk kan mij dat 

niet zoveel schelen. Wij van PINK! zijn immers werelddieren.

“Hea, Angelo, waarom moet je nu in hemelsnaam weer beginnen over ‘altijd weer die verdomde clown en die 

advocaat?’” [referentie naar Bassie en Adriaan] zullen sommigen zich afvragen. De reden is dat ik vorig weekend op 

bezoek ben geweest bij het rechtse circus dat Forum voor Democratie heet. Een circus waar vreemde artiesten op 

uitnodiging komen [Schild en Vrienden, zoek maar op] maar waar ik ook hele fijne en discussievolle mensdieren heb 

mogen ontmoeten. De fraai gecoiffeerde primatenkostuums van enkele forumleden zijn hierbij niet de oorzaak van 

de dierencategorisatie. De ambities van het Forum wel.

Het is immers de eerste keer sinds een lange tijd dat ik een politieke beweging ambities heb horen uitspreken over 

de eigen fysieke gesteldheid. De rek van de primatenkostuums zal worden opgezocht doordat de rechtse heren 

zichzelf op korte termijn willen omgoochelen tot ware herculesheren met acrobatenlijven. Het gaat nog erg krap 

worden op die politieke apenrots.

Behalve dat ik jullie graag wil appelleren op de vreemde trekken die de voorstelling in de ballentent aan het 

Zandvoorts Circuitpark tentoonstelde, wil ik eigenlijk voornamelijk vertellen hoe gelukkig ik ben dat, in deze tijd van 

nationalistische terugval, onze geliefde Partij ervoor kiest om een propagandablaadje te wijden aan de verschillende 

volkeren van onze prachtige wereld.

Wat zijn we toch lekker links.

Met dierbevrijdende groet,

Angelo Alessandro Delsen

Voorwoord
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Lees jij de Brul! ook altijd met veel plezier? En lijkt het jou leuk om je creatieve kant meer te ontwikkelen? Ook dat 

kan bij PINK! De redactie is altijd op zoek naar nieuwe schrijvers die zich vrijwillig inspannen om vier keer per jaar 

dit mooie blad bij jou te bezorgen. Redactieleden wonen door het hele land verspreid en werken redelijk individueel 

aan hun bijdragen voor het blad en delen deze op een online platform. We voorzien elkaar altijd van feedback om 

er zo voor te zorgen dat iedereen zich kan ontwikkelen tot een goede, of zelfs fantastische schrijver. Er is heel veel 

ruimte voor eigen inbreng, bijvoorbeeld voor een opiniestuk over jouw (controversiële) mening of voor je kunstzinnige 

uitspattingen. 

Ben je enthousiast geworden? Meld je dan, geheel vrijblijvend, aan voor een plek in de redactie door te mailen naar 

redactie@pinkpolitiek.nl, t.a.v. Doris. Laat in een korte motivatie weten waarom het je leuk lijkt om te schrijven en 

waarover. Stuur daarbij een kort artikel (ca. 300 woorden, mag ook een artikel zijn dat je eerder hebt geschreven) ter 

indicatie van jouw schrijfkunsten.

PINK! is op zoek naar actieve leden in de 

afdelingsbesturen. 

Zie jij het zitten om je serieus bezig te houden met (regionale) 

politiek en komen jouw idealen overeen met die van PINK!? Vraag 

dan meer informatie op of solliciteer direct op één van de volgende 

functies:

Afdeling Limburg
Afdeling Limburg heeft op dit moment meerdere 

bestuursvacatures: secretaris, bestuurslid financiën, bestuurslid 

politiek en bestuurslid promotie. Bij interesse, stuur een e-mail 

naar limburg@pinkpolitiek.nl.

Afdeling Noord-Brabant
Afdeling Noord-Brabant heeft op dit moment meerdere 

bestuursvacatures: bestuurslid acties, bestuurslid financiën, 

bestuurslid politiek en bestuurslid promotie. Bij interesse, stuur 

een e-mail naar noord-brabant@pinkpolitiek.nl.

Afdeling Zuid-Holland
Afdeling Zuid-Holland is op zoek naar een beheerder, een 

secretaris en bestuurslid acties. Bij interesse, stuur een e-mail 

naar zuid-holland@pinkpolitiek.nl

Verder zijn de regionale afdelingen altijd op zoek naar 

enthousiastelingen, met of zonder ervaring, die mee willen helpen 

binnen de commissies. Neem een kijkje op de site!

PRIKBORDPrikbord
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Hoe was de reis naar Nederland?
Nael: Het was oktober 2015 toen ik via Turkije, 

Griekenland, Bulgarije, Servië en Duitsland naar 

Nederland kwam. Het was niet makkelijk om als 

vluchteling te reizen. Ik werd in Servië geslagen door 

politie. Ik heb vier uur lang op een boot gezeten om naar 

een klein Grieks eiland te komen. Dat was echt moeilijk. 

Het was gelukkig rustig water, anders ging ik misschien 

dood, maar het kwam goed. Op dat eiland was het wel 

moeilijk, omdat mijn telefoon en andere spullen van 

me werden afgenomen. Ik moest twee dagen wachten, 

het was koud en ik had water nodig. Maar er was daar 

niemand, alleen politie. Mijn tas werd ook nog eens 

gestolen met al mijn geld en papieren. Daarna ging ik 

naar Bulgarije, Servië, Duitsland en uiteindelijk naar 

Nederland. Gelukkig ben ik nu hier, ga ik studeren… een 

new life!

Wat gebeurde er toen je voor het eerst in Nederland 
kwam?
Nael: Ik kwam met de trein en toen met de taxi naar haar 

huis. [Saskia lacht]

Saskia: Ja, dat was heel apart. Hij belde me ineens op: 

“Hi, ik ben in Venlo, hoe kom ik in Utrecht?” Ik zei: “Pak de 

taxi en geef mij de chauffeur.” Toen heb ik de chauffeur 

gezegd wat mijn adres was. Dat was echt heel mooi, die 

taxichauffeur bracht hem om half één ’s nachts bij mij 

thuis en hij was zo ontroerd en zo blij dat Nael veilig was.

Nael: Daarna kwam ik in een AZC. In dat AZC heb ik acht 

maanden moeten wachten. Er was wel een probleem, 

ik zou namelijk mijn vingerafdrukken hebben gegeven 

in zowel Duitsland als Griekenland. Ik moest daarom 

misschien terug naar Duitsland. Ze zouden me niet 

terug naar Griekenland sturen, omdat ze daar niet 

goed voor vluchtelingen zorgen. Naar Duitsland zou ik 

wel terug moeten, want Duitsland is rijk en goed voor 

vluchtelingen. Maar dat van de vingerafdruk in Duitsland 

was een fout, dus uiteindelijk hoefde dat niet, maar ik 

heb toen wel veel moeten wachten.

Je hebt acht maanden gewacht in het 
asielzoekerscentrum?
Nael: In totaal heb ik één jaar en drie maanden in 

asielzoekerscentra geleefd. Het was niet altijd dezelfde. 

Ik heb in heel veel asielzoekerscentra gewoond in 

Kun je iets vertellen over jezelf?
Nael: Ik ben Nael, 22 jaar en ik kom uit Aleppo. Ik ben 

nu bezig met het leren van Nederlands en hoop aan de 

hogeschool fysiotherapie te mogen studeren. Ik ben hier 

alleen gekomen; veel van mijn familie is in 2011 gevlucht 

naar Turkije. Ik heb toen vier jaar alleen gewoond om te 

zorgen voor de mensen daar. Daarom kon ik niet weg, 

want… ik voel het. Maar het laatste jaar werd het echt 

een probleem. Ik wist dat als ik in Syrië zit, dan ga ik 

dood. Ik dacht: nee, ik moet leven. Ik heb nog tijd. Daarom 

dacht ik: ik ga naar Nederland om te studeren om 

daarna beter voor mensen te zorgen.

Wat deed je toen je nog in Syrië zat?
Nael: Voor de oorlog was ik aan het studeren, maar in 

de oorlog gingen mijn vrienden dood en heb ik EHBO 

geleerd om de vrijheidsstrijders te helpen. Daarnaast 

heb ik daar fysiotherapie geleerd om mensen meer te 

helpen. Ik heb veel ervaring opgedaan. We hadden daar 

niet veel dokters, daarom heb ik besloten dat te doen. 

Er waren veel mensen voor wie het belangrijk was dat 

iemand ze kon helpen. Ik zag elke dag veel gewonden in 

het ziekenhuis binnenkomen. Daarom wilde ik helpen.

Wist je al dat je naar Nederland zou gaan toen je 
vertrok?
Nael: Ik wist dat als ik zou gaan, ik naar Nederland zou 

komen, want ik kende Saskia. We hadden al contact toen 

ik nog in Aleppo was.

Hoe was dat ontstaan?
Saskia: Sowieso werk ik veel met vluchtelingen, maar hij 

stuurde me een berichtje: “Hi, I’m Nael,” via WhatsApp. Ik 

was toen heel nieuwsgierig. Ik weet niet precies wanneer 

dat was, ik denk 2014. Toen hebben we bijna een jaar 

lang contact gehad via WhatsApp met google translate.

Nael: Ik kon toen niet goed Engels spreken, omdat ik niet 

kon studeren, omdat ik altijd aan het werken was in het 

ziekenhuis. Ik stuurde Saskia een bericht, omdat ik ook 

veel met kinderen werk en zij een organisatie heeft voor 

kinderen en ik misschien dingen van haar kon leren. Ik 

werkte ook als clown voor kinderen als hobby. Daarom 

had ik met Saskia contact om te leren hoe ik meer kon 

helpen, want zij is sociaal.

Saskia: Nael is een fantastische netwerker, iemand die 

heel snel de verbinding zoekt.

Een vluchteling, maar ook een Nederlander
Joep Horbach

DE WERELD ROND

Dit jaar is het boek “Blijven of gaan” van Saskia Harkema uitgekomen. Hierin schrijft ze over de verhalen van 

verschillende vluchtelingen. Zij bracht mij in contact met Nael, één van de vluchtelingen beschreven in het boek die in 

2015 naar Nederland kwam. Namens PINK! ging ik met hem in gesprek.
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onder andere Eindhoven, Maastricht, Utrecht en Venlo. 

In een asielzoekerscentrum leef je in een kamer met 

vier personen of met twee personen, maar vaker vier 

personen. Dan slaap je op een stapelbed. Met twee 

personen op een kamer vind ik beter om te leven. Maar 

het is er goed, je hebt wat je nodig hebt, maar het is wel 

wat saai. Maar ik ging gewoon een beetje sporten en 

andere mensen in het AZC helpen met fysiotherapie. Ik 

ben toen ook geïnterviewd door de Volkskrant.

Saskia: Ja, want je verveelt je kapot in zo’n AZC. Maar 

hij deed dat heel goed, hij sportte, hij had veel structuur 

en hij hielp veel mensen met zijn ervaring. Dus daarover 

werd hij geïnterviewd door de Volkskrant.

Nael: Ik hield me veel bezig met andere mensen helpen, 

want als ik zie dat ik andere mensen help, dan voel ik me 

zelf blij.

Wat gebeurde er na die periode? 
Nael: Daarna kreeg ik een studiekamer. Ik hield me 

bezig met de taal en ging studeren. Ik heb toen even 

stage mogen lopen bij een gezondheidscentrum voor 

fysiotherapie. Dat was echt heel goed voor wat ik wil 

worden.

Wat vind jij van hoe Nederland omgaat met 
asielzoekers en vluchtelingen? 
Nael: Het is echt goed in Nederland, de mensen hier zijn 

slim. Hier ben ik niet anders omdat ik een vluchteling 

ben. Vluchtelingen en Nederlanders zijn hetzelfde. Ik 

voel mezelf niet vluchteling, ik voel mezelf Nederlands. 

Dat is echt heel goed. Ik heb geluk dat ik dit land kon 

kiezen, want hier is het echt beter.

Saskia: Maar dat ligt ook aan jou. Want je wil ook heel 

graag contact met Nederlanders.

Nael: Ja, dat wil ik heel graag, want later ga ik werken 

met die mensen. Als fysiotherapeut kom ik met die 

mensen in contact. Ik heb ook met GroenLinks geflyerd, 

want het is goed om te weten wat de mensen denken en 

oe we het voor de mensen beter kunnen maken.

Als jij samen met Mark Rutte zat, wat zou jij hem dan 
willen zeggen? 
Nael: Eigenlijk geen idee. Ik denk dat het goed is dat 

vluchtelingen het eerste jaar in een AZC zitten. Vooral 

voor oude mensen. Want als je hier ineens komt, dan 

weet je nog niet hoe dingen hier gaan en wat je wel moet 

doen en wat niet. Maar door eerst in een AZC te zitten, 

leer je meer en krijg je veel informatie zodat je weet hoe 

je hier moet leven en wat je kan doen. Hier in Nederland 

zijn mensen slim. Zij weten hoe je dat goed moet doen.

Het klinkt alsof je alles al goed vindt, kan er niets 
beter? 
Nael: Geen idee. Dit land geeft alles. Zij geven eten, 

sport, een beetje geld elke week en zij geven school. Dit 

is genoeg. Maar iedereen heeft eigen ervaringen en voor 

iedereen is het anders. Ik vind het hier beter, maar een 

ander vindt het hier misschien slecht. Ik kan het niet 

voor anderen zeggen. Vluchtelingen zijn allemaal anders. 

Maar voor mij is het hier goed.

Is er iets dat je aan de leden van PINK! mee zou willen 
geven? 
Nael: Als je iets wilt doen, dan moet je geloven in jezelf. 

Als je gelooft in jezelf, dan is alles makkelijker. Geloof in 

jezelf en geloof in wat je doet. Ik ben 22 jaar en ik heb 

veel meegemaakt door oorlog en toen was alles echt niet 

makkelijk. En ik heb geleerd dat door te geloven in wat je 

doet, dat alles dan makkelijker wordt. Denk niet aan wat 

fout is gegaan. Denk aan de toekomst en niet aan het 

verleden.

Het is heel bewonderenswaardig hoe positief en vrolijk 

jouw houding is na alles wat je hebt meegemaakt.

Nael: Dat komt, omdat niemand weet hoe de toekomst 

eruit ziet. Echt niemand. Dus we moeten altijd denken: 

misschien wordt het beter.

Prachtige afsluiter, dankjewel Nael.

Nael: Dankjewel!

Nieuwsgierig geworden naar het gehele verhaal van Nael 

en van andere vluchtelingen? Koop dan het inspirerende 

boek “Blijven of gaan” van Saskia Harkema die dit 

interview mogelijk heeft gemaakt.

De wereld rond

ik ben een stip op de kaart

ik beweeg als een illusionist

verdwijn in een vliegtuig, verschijn daar

waar mijn bestemming ligt

 

mijn gezicht een ansichtkaart met groeten

van waar ik ooit geweest ben

sproeten waar ik gebleven ben

één ding wat ik zeker weet:

altijd schijnt wel ergens de zon

 

heb een bestemming de hele wereld rond

overal waar ik kom is mijn naam een stad waarin ik huis

ieder pad een rode draad die ik achterlaat

het komt voor dat ik mezelf doorkruis

 

en mezelf vind, mezelf verlaat

maar altijd weer opnieuw

zet ik mezelf op de kaart

Samira van der Loo

GEDICHT



1110

Marrakech, een wonderlijke stad met wezenlijke 

contrasten. Deze Marokkaanse stad bezit talloze 

schitterende verrassingen, maar ook aanzienlijke 

dieptepunten. 

De inwoners van Marrakech hebben het financieel 

moeilijk de laatste jaren. Sinds de grote toeristenstroom 

zijn de prijzen ook voor de inwoners flink gaan stijgen. Zo 

kocht je vroeger voor één dirham (ca. tien eurocent) nog 

een kilogram tomaten, nu is dat tien dirham. Aangezien 

deze prijzen alsnog een stuk lager liggen dan wij in 

West-Europa gewend zijn,  kopen toeristen zich suf. 

Maar daarmee komt ook dat de prijzen ter plekke blijven 

stijgen. Armoede is merkbaar, rondom het centrum 

zijn er sloppenwijken en in het centrum zelf ligt de 

arme Joodse buurt, de Mellah. Hier vind je pittoreske 

winkeltjes en marktpleintjes, maar ook rommelige 

straatjes met miserabele huisjes waar grote families 

soms één slaapkamer delen. 

De toeristen, daarentegen, worden vertroeteld op 

paradijselijke plekken in deze stad. De verrassingen 

zitten overal, het is opvallend dat veel moois verscholen 

zit achter muren. Kleine benauwde en stoffige straatjes 

weerspiegelen niets van wat er soms achter de gevels 

zit: grote, verzorgde tuinen met de exotischeste 

plantensoorten, fluitende kleurrijke vogels en luxueuze 

fonteinen, en dat alles omringd door turquoise betegelde 

muren. 

Ook de riads, paleisjes met binnentuinen en nu 

vaak gebruikt als hotels waar je bij aankomst een 

koud handdoekje en een verse dadel krijgt, zijn 

oogverblindend mooi. Geuren van oranjebloesem 

en kaneel wanen zich een weg door de ruimtes, 

dakterrassen met uitgebreide ontbijtjes en luxe kamers 

met zwembaden bevinden zich soms in kleine hoekjes 

van de verdwaalde straatjes van Marrakech. En dan 

hebben we het nog niet eens over de adembenemende 

hammams gehad, waar je voor een paar euro 

schoongeschrobt kan worden en die op elke hoek van 

de straat zitten. Ondanks dat bijna iedereen wel een 

badkamertje heeft thuis, is het in de Marokkaanse 

cultuur een feit dat je lichaam van douchen niet schoon 

wordt. En daarom is een wekelijks bezoek aan een 

hammam voor zowel mannen als vrouwen een gewoonte. 

Een Marokkaanse mengelmoes
Rochelle Villani

DE WERELD ROND

Toch hebben veel inwoners van Marrakech moeite met 

het betalen van hun rekeningen. Hun prioriteiten liggen 

bij hard werken, er zijn voor de familie en het uitoefenen 

van het geloof. Overal staan moskeeën, en tenzij je 

niet druk bezig bent met werk of de kinderen, is het de 

bedoeling dat je bij een gebedsoproep naar de moskee 

gaat. Het milieu, dierenwelzijn en waterverspilling zijn 

zaken waar velen zich weinig mee bezig houden.

Desalniettemin zijn er in Marokko wel afspraken 

gemaakt om milieuvervuiling tegen te gaan. Zo worden er 

jaarlijks miljarden euro’s in groene energie geïnvesteerd 

en in 2016 werd de productie en verspreiding van plastic 

tasjes verboden.  Toch ligt er ontzettend veel plastic 

in de stad. In de gebieden rondom het centrum zijn er 

onbewoonde plekken die bijna bedekt worden door 

plastic afval, in velden langs de weg staan geiten tussen 

het plastic door wat grassprieten af te happen. Een triest 

beeld.

Ook droogte is een probleem. In de middag, tussen twee 

en zes, is het rustig in de stad gedurende de lente- en 

zomermaanden. Temperaturen tussen de veertig en 

vijftig graden worden makkelijk gehaald. Vanuit het 

vliegtuig is de okergele kleur van de grond al te zien, 

weinig groen. Vandaar dat de grote verzorgde parken 

en olijfboomgaarden in en om de stad scherp afsteken 

tegen de omliggende droge vallei-achtige vlaktes. Om 

groen te laten groeien is ontzettend veel water nodig, 

en daarom is er een groot verschil tussen natuurlijke 

landschappen en artificiëel bewaterde landschappen, 

want van de neerslag moeten ze het hier niet hebben. 

Marrakech is een zeer interessante stad. De architectuur 

is mooi, het is een stad met karakter, de sfeer is goed. 

De toeristenstroom hangt een oplopend prijskaartje aan 

de stad, maar geeft Marrakech wel meer bekendheid en 

status. Sommige inwoners leven van de toeristenstroom, 

voor anderen is het een kwestie van overleven. Toch is 

met de ondragelijke hitte de milieuvervuiling goed te 

merken. Het is een stad die zeker nog progressie moet 

maken, maar ook een stad die al heel wat bereikt heeft. 

Namelijk een smeltkroes van arm en rijk, oud en nieuw 

en toerist en inwoner.
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India; een groot land en één van de dichtstbevolkte 

landen op aarde met meer dan een miljard inwoners. 

In het noorden is India bergachtig en grenst het aan de 

Himalaya, in het westen ligt de Thar woestijn en in het 

zuiden de Deccan Hoogvlakte. Wie aan India denkt, denkt 

veelal aan drukke, grote en vieze steden, maar ook aan 

mooie tempels en paleizen. 

Naast al het moois dat India te bieden heeft, is het 

nog altijd één van de vrouwonvriendelijkste landen. 

Mensenrechten worden hier dagelijks geschonden. Veel 

vrouwen worden tegen hun zin uitgehuwelijkt, door hun 

schoonmoeder in brand gestoken omdat ze niet aan de 

verwachtingen doen of krijgen zoutzuur in het gezicht 

gegooid door hun echtgenoot. De man staat boven de 

vrouw en dit zorgt voor veel problemen. India kampt met 

allerlei problemen op het gebied van mensenhandel, 

seksueel misbruik en intimidatie waar voornamelijk 

vrouwen het slachtoffer van zijn.

Het begint al bij de geboorte, wanneer men een dochter 

krijgt, vindt men dit jammer. Een zoon is namelijk veel 

meer waard en een dochter kost alleen maar geld. Je 

moet je dochter voeden en verzorgen terwijl je voor een 

forse bruidsschat spaart om haar uit te huwelijken. Na 

het huwelijk trekt ze bij haar schoonouders in, die zij zal 

moeten dienen. Hierdoor heeft haar eigen familie niets 

aan haar.

Het is dan ook niet voor niets dat er de afgelopen tien 

jaar zo’n acht miljoen meisjes embryo’s zijn geaborteerd. 

Vrouwen die niet zwanger raken verongelukken 

op ‘’raadselachtige’ manieren, aangezien het een 

doodzonde is in deze cultuur. Het was in het verleden 

zelfs zo erg dat als een vrouw haar man eerder stierf, zij 

levend op de brandstapel klom als haar echtgenoot werd 

gecremeerd. Haar leven zonder man had namelijk geen 

functie.

Het is schokkend dat vrouwen nog altijd niet als 

gelijkwaardig worden gezien in sommige culturen. 

Het is niet overal in India even ellendig, maar veel 

Indiase vrouwen, voornamelijk in het noorden van 

het land, worden zelfs in de meest dagelijkse dingen 

met de minachting van mannen geconfronteerd. Zo 

kan een alleenstaande vrouw geen appartement 

huren, zelfs niet als ze rijk is, omdat ze denken dat 

ze dan wel een prostituee moet zijn. Veel mannen 

komen met vrouwonvriendelijke misdaden weg, zo 

zijn er zes mannen gekozen voor een politieke functie 

op staatsniveau, terwijl ze aangeklaagd zijn voor 

verkrachting.

Gelukkig is er hoop, duizenden Indiërs zijn de straat 

opgegaan na een groepsverkrachting van een jonge 

vrouw in 2013. Ze willen dat wetten vrouwen beter 

beschermen. Het is tijd voor een cultuuromslag, waarbij 

mensen het niet meer normaal vinden dat vrouwen als 

minderwaardig worden beschouwd.

Helaas zijn er in de Indische politiek nog weinig vrouwen 

aan het woord. Vrouwen worden vanaf hun geboorte 

verteld te zwijgen en hun stem niet te gebruiken. 50% 

van de mannen gelooft dan ook dat een vrouw het 

verdient geslagen te worden. De cultuur is krachtig, 

mannen groeien op met deze cultuur en houding tegen 

vrouwen. Het is tijd voor en grote culturele omslag. Het is 

tijd voor meer gehoor en betere wetten voor vrouwen.

Down under voor een bottom-up approach

Er was eens een opdondertje uit Olderberkoop dat 

werd uitgenodigd naar Sydney. Nu de lentes stiller 

beginnen te worden, begint de ene per jaar een heus 

voldoeningstekort op te leveren, en neemt de verleiding 

toe om er een tweede bij te sprokkelen. Gelukkig hebben 

we daarvoor een zuidelijk halfrond, en gelukkig ben ik 

recentelijk buitengenwoon vereerd met een uitnodiging 

om tijdens onze herfst de Australische bondgenoten 

van de Partij voor de Dieren, the Animal Justice Party, te 

verblijden met een bezoek.

Medio september ga ik zowel de Telegraaf als enig 

andere toeschouwer zo concreet als maar kan tonen 

hoe PINK! zich achter haar moederpartij schaardt, in 

haar bereidheid om onze idealen met kerosine aan te 

wakkeren. Dat haar jongerenorganisatie de PvdD ook 

in dit soort controversiëele zaken volledig steunt, is 

hopelijk zo’n drastische toenadering dat geen met 800 

kilometer per uur richting de andere kant van de globe 

razen daar tegenop kan. Voeg daaraan toe dat de media-

aandacht van kwaliteitskranten als de bovengenoemde 

Telegraaf de bekendheid van onze vereniging enorm 

zou kunnen doen toenemen, en je ziet dat hier duidelijk 

sprake is van twee keer vliegen in één etappe. Deze reis 

is een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van onze 

vereniging. 

Over het afgelopen jaar heb ik regelmatig contact 

gehad met onze tante partij in Australië, om hen te 

steunen in het oprichten van een jongerenbeweging. 

Ik heb dezelfde verleiding ervaren als waar Marianne 

nu ook (terecht) aan toegeeft, om het land waar wij 

hoofdverantwoordelijk voor zijn gesteld desondanks te 

behandelen als een klein puzzelstukje in een potentiëele 

oplossing voor een mondiale erbarmelijkheid. Uiteraard 

vergt Nederland nogal altijd veruit de meeste van mijn 

aandacht, maar ik heb het afgelopen jaar ook aardig 

wat tijd gestoken in Engeland, Frankrijk, Zweden, 

Denemarken en dus Australië. Virtueel reisde ik de 

wereld over, maar nu moet ook mijn lichaam eraan 

geloven.

In totaal zal ik ongeveer zeven weken in het land van de 

criminele broers van mijn voorouders spenderen, en zo 

mijn politieke activiteiten aldaar combineren met mijn 

vakantie van 2018. In Sydney ga ik het partijcongres 

bijwonen, een aantal trainingssessies opzetten voor 

jongeren die betrokken willen raken, en hopelijk ook 

spreken op een aantal universiteiten en hogescholen. 

Het is grappig hoe makkelijk onze uniciteit erkend 

wordt in landen waar men nog niet aan het fenomeen 

‘Partij voor de Dieren’ gewend is geraakt, en hoe 

serieus we dan ook worden genomen. In landen met 

een kiesdrempel, waar een klein aantal stemmen geen 

katalysator kan vormen om weg te bewegen van de 

volkspartijen zoals in Nederland gebeurt, begrijpen de 

mensen die snakken naar een nieuwe politieke realiteit 

dat er juist een coherent holistisch gedachtengoed 

nodig is om voldoende steun te krijgen om het systeem 

te hervormen.  Steeds meer mensen beginnen te 

herkennen dat onze soort partijen dat kanunnen bieden.

Behalve Sydney, zal ik op mijn rondreis langs het oosten 

van het land – een soort Venlo naar Assen, maar dan 

4300 kilometer – ook tijd doorbrengen in Adelaide, 

Melbourne, Canberra, Brisbane en Cairns. Ik hoop dat de 

Animal Justice Party overal een beroep om mij zal doen, 

en dat is ook hun intentie.

Overigens is dit niet de eerste keer dat een PINK!’er 

de grens over gaat om onze idealen te verspreiden 

of bondgenoten te steunen. In een ver verleden 

hebben wij een congres georganiseerd met de Deense 

Dyrenes Alliance, en in afgelopen jaren hebben onze 

buitenlandexcursies naar London en Lille mede gediend 

om onze beweging daar verder aan te wakkeren. Wie 

doorheeft wat een fenomenale beleving  dit zou zijn, 

moedig ik van harte aan om dit jaar mee te gaan met 

onze buitenlandexcursie naar het land van de Partei 

Mensch Umwelt Tierschutz. Willen we de impact hebben 

op onze planeet die we allemaal nastreven, dan zullen 

we nog veel meer landen moeten bereiken. We gotta 

reach them all. PINK!, come on! Let’s travel far and wide.

Sebastiaan Wolswinkel

Tijd voor vrouwenemancipatie
 in India Baukje Rooda

DE WERELD ROND
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Zomerquiz
Doris Huitink

Met zo’n thema verwacht je natuurlijk dat er mooie reisverslagen vanuit elke 

hoek van de wereld komen. Niets is minder waar, wij PINK!’ers hebben helaas 

ook nog niet alles kunnen zien. Of, helaas, misschien is dat maar goed ook; ik 

hoef je er vast niet aan te herinneren hoe slecht vliegen voor onze planeet is. 

Daarom is er een quizje. Gewoon in elkaar gedraaid vanaf m’n bank, waarop ik 

slechts 80 gram CO2 uitademde. Om je reiskoorts op een gezonde manier aan te 

wakkeren, maar tegelijkertijd te laten zien dat het niet voor alle wezens overal 

een pretje is.

De wereld is rijk aan diersoorten; we kennen er nu zo’n miljoen en verwachten er nog zo’n 7 miljoen niet 

te hebben ontdekt (simpele organismen daargelaten). Welke landen hebben in absolute aantallen de 

hoogste biodiversiteit?  Zet op volgorde van laag naar hoog.

 Japan

Portugal

Nederland

Colombia

Oeganda

Iran

Suriname

2. In Nederland kennen we geen heilige dieren, behalve dan de inheemse leeuw die we nooit in z’n hempie 

laten staan. Hoe anders is dat in andere culturen. Het hindoeïsme (wijds aangehangen in India en Nepal) 

is koploper op dit gebied. Alle dieren worden daar gerespecteerd, maar weet jij welke dieren door hindoes 

vereerd worden? [meerdere antwoorden mogelijk]

Slang

Karper

Muis

Olifant

Tijger

Kat

Aap

Sprinkhaan

Nog even over het hindoeïsme. Het is je vast opgevallen dat de koe niet tot de antwoordmogelijkheden 

behoorde, terwijl iedereen weet dat deze viervoetige vrienden een centrale plek innemen in het 

hindoeïsme. Hartstikke mooi natuurlijk, dit betekent dat ze niet gedood mogen worden, maar waarom 

eigenlijk? Nou, om heel veel redenen. Slechts één van de volgende redenen is niet waar, welke?

De hindoeïstische oppergod, Gau, 

is een mens met een koeienhoofd, 

koeien vertegenwoordigen deze 

oppergod op Aarde;  

Koeien zijn genereuze wezens die 

de mens kunnen voorzien van vele 

producten zonder zelf iets terug te 

vragen;

Hindoes geloven in reïncarnatie, 

een koe kan zomaar je overleden 

overgrootvader zijn en die wil je geen 

kwaad doen;

Koeien, met hun grote donkere ogen 

en zachte snuiten, belichamen 

geweldloosheid en rust.
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A

B

C
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A

B
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A
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D

D

E

F

D

E

F

G

QUIZ

10.000 kilometer verderop, in Nunavut, is het doden van dieren essentieel om te overleven en worden 

zo veel mogelijk delen van een dier gebruikt voor voedsel, kleding, wapens en kunst. De vroegere Inuit 

geloofden echter dat één deel van een dierenlichaam de ziel van het dier bevat en dat dit deel daarom 

in tact moet blijven om het terug te geven aan de natuur opdat de ziel een nieuw lichaam vindt. Om welk 

lichaamsdeel gaat dit?

Hart

Ogen

Staart

Blaas

4

5

6

A

B

Verenigde Staten

India

Israël

Nederland

New York

Helsinki

Kreta

Azoren

A

B

A

B

C

D

C

D

C

D

Hoewel er nog vele, lange stappen gemaakt moeten worden in het waardig behandelen van dieren, zijn 

er lichtpuntjes te vinden. Waar Nieuw-Zeeland op moment van schrijven nog definitief moet beslissen, is 

vandaag (3 juli 2018) besloten dat het gebruik van proefdieren voor cosmetische producten verboden is 

in Canada. Welk van de onderstaande landen mag zich op dit terrein nog niet tot de progressieve landen 

rekenen?

Onze oh-zo-hippe, door Instagram gevoerde wanderlust is paradoxaal. Hoe meer prachtplaatjes er vanuit 

alle hoeken van de wereld binnenstromen, hoe kleiner de kans dat deze behouden blijven. Ik stipte het 

eerder al aan; vliegen is funest. Daarbij is het ook nog eens ongelooflijk oneerlijk. Slechts 5% van de 

wereldbevolking heeft wel eens gevlogen en dat zijn ook nog eens de mensen die het minst zullen lijden 

onder klimaatverandering. Volgens Atmosfair, een Duitse NGO die de luchtvaart onder de loep neemt, kan 

een mens, als het dan zo nodig moet, maximaal 5000 km vliegen per jaar. Dit betekent dat jij het moet 

doen met een retourtje Amsterdam - ….?
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1:  Nederland - Portugal - Iran - Suriname - Oeganda - Japan - Colombia, 2: Slang, olifant, tijger, aap, Vraag, 3: A, 4: D, 5: A, 6: C, 7: C 
,8: [A] 1944,[B] 70, [C] 100.000, [D] 800.000, [E]600, [F]74, [G] India, [H] B12, [I] 60, [J] GO VEGAN!

Een veganistische leefstijl stijgt in populariteit. Hoewel de redenen voor veganisme van persoon tot 

persoon verschillen, wordt aangenomen dat de stijgende lijn zal voortzetten en het niet zomaar een hype 

is. Vul de volgende wereldse weetjes over veganisme zelf aan: 

‘Het woord ‘vegan’ werd in [A] geïntroduceerd door de Amerikaan Donald Watson, die toen The Vegan 

Society oprichtte. De afgelopen jaren is [B] % van de wereldbevolking minder vlees gaan eten. In 

Nederland is het aantal veganisten in de afgelopen 20 jaar verzesvoudigd naar een geschatte [C] mensen. 

In totaal eten [D] Nederlanders geen vlees. In de Verenigde Staten is er in 2017 zelfs een toename van 

[E]% ten opzichte van 2014 geconstateerd. Van de Amerikaanse veganisten is maar liefst [F] % vrouw! 

In [G] eten relatief de meeste mensen plantaardig, zo’n 27% van de bevolking. De enige vitamine die 

een veganist niet uit voeding kan halen is [H], voor overige vitaminen, mineralen en eiwitten volstaat 

een gevarieerd, gezond dieet. Als de hele wereldbevolking veganist zou worden, zouden er [I]% minder 

broeikasgassen uitgestoten worden door de voedselindustrie. Conclusie van het verhaal: [J]!!

8

Zomerquiz

Antwoorden

155 jaar geleden werd de slavernij afgeschaft in Suriname en de Nederlandse Antillen. Hoewel de 

gruwelen van toen en de uitwerking die wordt gevoeld tot op vandaag moeten worden herdacht, moet ook 

niet worden vergeten dat slavernij de wereld nog lang niet uit is. Een schrikbarende … miljoen mensen 

werken niet in vrijheid en gelijkwaardigheid.
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Het is hoogzomer. Tijd dus om de blik te wenden naar 

een van mijn favoriete zomerbollen: de Tigridia (Tigridia 

pavonia). In Mexico groeien ze bijkans als onkruid, terwijl 

men ze in Nederland met een lampje moet zoeken. De 

bollen zijn echter erg goedkoop, en zijn in het voorjaar 

zelfs bij de Aldi te vinden, dus niets houdt u nog tegen.

De Tigridia is een zomerbloeiende bloembol, die men in 

het voorjaar aanplant - liefst op een zonnige, beschutte 

plaats - en in het najaar weer uit de grond haalt. Vorst 

doet de bollen de das om. Sla de bollen, met 15 cm 

blad, daarom ‘s winters op in matig vochtig zand, op 

een vorstvrije, koele plaats. Zorg bij aanplant voor goed 

gedraineerde grond, door er compost en bijvoorbeeld 

wat fijn grind door te mengen. Plant de bollen vervolgens 

zo’n 8 cm diep, op zo’n 10 tot 14 cm afstand van elkaar. 

Zet ze in groepen voor het mooiste effect.

Het eerste dat volgt na de aanplant is een bos 

lancetvormige, frisgroene bladeren (zoals van gladiolen 

of irissen). Ze zijn in de lengte als een waaier gevouwen. 

Alsof dat nog niet sierlijk genoeg is, volgt op stelen van 

zo’n 50 cm vervolgens de bloei.

De tamelijk forse (15 cm) bloemen hebben een 

opmerkelijke verschijning: drie grote bloembladeren, 

met in het midden een schotelvormige kern met een 

tijgerachtig kleurenpatroon (vandaar de naam). Het 

voortplantingsapparaat steekt hieruit naar boven. Het is 

geen bloem voor bruidsboeketten: ze hebben knallende, 

zomerse kleuren.

Nog een reden dat de exotische bloemen niet geschikt 

zijn voor bruidsboeketten is dat ze maar een paar uur 

bloeien, waarna ze zich weer bevallig dichtvouwen. 

Hiervan zijn op YouTube mooie timelapses te vinden. 

Gelukkig hoeft u er niet voor uit bed: ze bloeien niet 

midden in de nacht.

Daarna begint de vruchtzetting, maar daar kunt u maar 

beter een stokje voor steken. Knip de uitgebloeide 

bloemen er meedogenloos uit.

“Eén bloem uit een bol, wat een armoe,” zult u denken, 

tulpen voor het gemak buiten beschouwing latend. Dat 

valt mee. De planten zijn niet gierig en produceren bloem 

na bloem, waardoor u met een veldje Tigridia’s ‘s zomers 

nooit zonder bloei zal zitten.

Plant in de spotlight: Tigridia
Pieter Groenewege

IN DE SPOTLIGHT
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Een kijkje in de keuken bij… 
de chef-koks van Nederland Lidewei de Boer

 Thomas van Mechelen
Chef bij Restaurant Sukade in Meppel.

Bij Sukade hebben ze elke twee weken een nieuw vis-

vleesmenu en een groentemenu. De gast kan hiertussen 

kiezen of het combineren. Dit daagt vleeseters uit om 

ook iets van het groentemenu te proberen. 

 

Bastiaan van der Staak
Chef bij BROEI in Utrecht

Bij BROEI is het hele menu vegetarisch en kan het 

meeste ook veganistisch. Bijna alle producten zijn 

biologisch, van het seizoen en komen uit de streek.Het 

brood wordt zelfs in eigen keuken gebakken. 

Gijs Werschkull
Chef bij en eigenaar van Gys in Utrecht. 

Gys heeft twee vestigingen waarvan de vestiging op de 

Voorstraat volledig vegetarisch is. Alles kan veganistisch 

en glutenvrij.  Er wordt gekookt met biologische 

seizoensgroenten en daarom is er elk seizoen een nieuw 

menu!

Carlijn Revermann
Carlijn is freelance kok. Na tien jaar in de financiële 

sectorheeft ze een carrière switch gemaakt naar 

vegetarisch en veganistisch kok met hieraan 

voorafgaand een basis gelegd op het gebied van 

natuurvoeding. Nu kookt Carlijn voor restaurants en 

groepen, te denken aan yoga retreats, trainingen, geeft 

ze kookles en verzorgt ze catering voor bedrijven. 

EEN KIJKJE IN DE KEUKEN

Zoals je kan zien, ziet het kijkje in de keuken er deze editie net iets anders uit. Deze keer hebben we geen interview 

met een recept van een PINK!’er. Het is altijd leuk om te leren hoe andere vega-thuiskoks koken, maar we wilden ook 

wel eens weten hoe de professionals dit doen. Daarom staat het Kijkje in de Keuken deze keer propvol met goede 

tips over vegetarisch en veganistisch koken van chef-koks uit alle windstreken. We hebben chefs van vegetarische 

restaurants gevraagd, maar ook van restaurants waar vlees-vis geserveerd wordt. Zo krijg je tips uit alle hoeken van de 

horecawereld. Om zo voor welke liefhebber dan ook een vleesloze maaltijd op tafel te zetten.

Jullie maken regelmatig een nieuw menu, wat is nou de 
grootste uitdaging aan het maken van een vegetarisch 
menu?
Gijs: Bij het vegetarisch koken moet je op een andere 

manier naar eten kijken. Voor vleeseters bestaat een 

maaltijd vaak uit een portie vlees met bijvoorbeeld 

aardappelen erbij. Voor vegetarisch/veganistisch eten 

moet je meer nadenken over combinaties van groente en 

de aanwezigheid van voldoende voedingswaarden. Dit 

maakt vegetarisch en veganistisch koken interessanter 

dan main-stream eten. 

Ook Thomas en Bastiaan geven aan dat ze de variatie en 

het verrassen van de vleeseters een uitdaging vinden. 

Thomas: De variëteit, soorten en bereidingswijzen zijn 

zoveel breder dan met vlees of vis. Het is geweldig om te 

spelen met smaken en texturen van de groente, want je 

kan alle kanten op. 

Bastiaan: Voor mij is het het bedenken van gerechten 

die een wow-factor hebben. Voor de sceptische eters 

is vegetarisch eten toch al gauw een bord groente. Het 

blijft altijd een uitdaging om ook deze gasten tevreden te 

stellen.

Carlijn: Het is belangrijk dat de samenstelling 

klopt waarbij de factoren smaak kleur en diverse 

bereidingswijze erg belangrijk zijn.Het is daarnaast 

ook nog belangrijk dat er voldoende voedingsstoffen 

aanwezig zijn.  Veganistisch is nog lastiger dan 

vegetarisch. Je wil het gerecht zo volwaardig en 

gebalanceerd mogelijk maken, wat er ook nog mooi 

opgemaakt is en verschillende structuren heeft. Ook 

probeer ik mijn voetafdruk op de aarde zo klein mogelijk 

te houden. 

‘Kaas maken van wortel, worst van tomaat, ga zo maar door’
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Wat is het leukste aan het koken en bedenken van een 
groentemenu?
Bastiaan: Het leukste is om echt de uiterste grenzen op 

te zoeken van wat je met de groenten kunt doen. Kaas 

maken van wortel, worst van tomaat, ga zo maar door. Er 

zijn enorm veel mogelijkheden.

 

Thomas: De complimenten die we krijgen van onze 

gasten over een groentegerecht voelen specialer dan 

die van het “gewone” menu. Zeker bij gasten die normaal 

helemaal niet vegetarisch eten.

Gijs: Het op een andere manier kijken naar het eten. 

Omdat er nog veel minder vegetarische restaurants zijn 

dan waar vlees geserveerd wordt, is er nog veel meer te 

ontdekken en zijn mensen makkelijker te verrassen. 

We hebben op de Amsterdamsestraatweg 

vleesgerechten en merken dat niet-vegetariërs die 

komen eten de vegetarische opties er zo aantrekkelijk 

uit vinden zien, dat  er toch regelmatig voor deze opties 

gekozen wordt. 

Carlijn: Doordat ik freelance kok ben heb ik net zoals 

in de vegetarische keuken veel vrijheid. Mijn doel is 

om mensen visueel en lichamelijk verzadigd te laten 

zijn. Sommige producten kennen mensen helemaal 

niet, ik vind het heel leuk om mensen te inspireren 

en enthousiasmeren om ook deze producten te gaan 

ontdekken. Mensen houden zich vaak vast aan wat ze 

van huis uit hebben meegekregen en wat het aanbod 

is in de supermarkt. Mensen willen nu alles snel-snel-

snel en nemen minder tijd voor koken. Met wat tijd, 

creativiteit en als je open-minded bent krijg je lekkere 

gerechten.

Wat zijn de essentials voor elke vegakok?
Carlijn: Elk gerecht heeft een bron van koolhydraten 

nodig, zoals granen en peulvruchten en groenten, een 

bron van eiwitten, zoals peulvruchten, noten, zaden 

en zuivel, en een bron van vetten. Kijk ook naar de 

driegeleding van een plant (gebruik de wortel, blad/

stengel en bloem/vrucht) en vertegenwoordig de 5 

smaken: zoet zuur zout bitter en umami. Dit allen zorgt 

voor verzadiging en het maakt je gerecht kloppend.

Thomas: Verschillende soorten azijn en citrusvruchten. 

Zuren doen zoveel met gerechten, waardoor je kan erg 

variëren met de smaak.

Bastiaan: India! Als je het niet meer weet, de Indiase 

keuken is zo veelzijdig en groente-gericht, daar zit altijd 

wel iets bij wat heel gaaf is!

Gijs: Veel kruiden en een variatie aan noten en 

peulvruchten. Je kan makkelijk inspiratie uit de 

mediterraanse keuken halen. Hierin zijn al veel 

gerechten vegetarisch en als je gerechten uit 

verschillende landen combineert krijg je verrassende 

gerechten. 

‘Vegetarisch eten hoort niet de B-keuze te zijn, maar het lekkerste 

wat je kunt maken’

‘Met wat tijd, creativiteit en als je open-minded bent krijg je lekkere 

gerechten’

EEN KIJKJE IN DE KEUKEN
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Heb je nog tips om zo lekker mogelijk vegetarisch te kunnen koken?
Ook hierover zijn de chefs het met elkaar eens, het gaat niet om het 

vervangen van vlees, maar om het blijven innoveren en variëren. 

Thomas: Kijk altijd naar de seizoensgroenten en fruit, aardbeien in 

de winter komen van ver en smaken naar niks. Hetzelfde geldt voor 

aardpeer in de zomer.

Gijs: Heel vaak wordt er geprobeerd vlees/ vis na te maken. Dit 

is totaal niet nodig. Veel vegetariërs en veganisten hebben er 

bewust voor gekozen om geen vlees te eten, dus dan hoef je niet 

de mainstream producten na te maken. Dit geeft je de kans om te 

experimenteren en te ontdekken. 

Carlijn: Gooi niks weg! Je kan heel veel met restjes. Verse kruiden in 

de staafmixer met olijfolie zijn heel lang te bewaren in de koelkast en 

bv. lekker als dressing. Van oud brood kun je croutons, broodpudding 

of broodsoep maken. Als je van te voren je granen en en peulvruchten 

hebt gekookt dan heb je alleen nog wat verse groenten en 

smaakmakers nodig en je hebt een lekkere maaltijd. Dit scheelt veel 

tijd.

Bastiaan: Uitgangspunt is lekker eten willen maken, in plaats van 

vlees of vis willen vervangen. Vegetarisch eten hoort niet de B-keuze 

te zijn, maar het lekkerste wat je kunt maken.

‘Blijf variëren, experimenteren 

en ontdekken’

Als je begint met vegetarisch koken, is het natuurlijk 

heel makkelijk om door te gaan met koken zoals je dat 

deed toen je nog vlees/vis at. Er zijn veel verschillende 

vleesvervangers op de markt, van vega-visburger tot 

vega-gehakt. Maar probeer, net zoals deze koks,  je 

creativiteit hierdoor niet te laten beperken. Er zijn enorm 

veel groentes te vinden en heel veel manieren om deze te 

bereiden. Kijk naar wat er beschikbaar is in het seizoen, 

om het milieu het minst te belasten en voor de lekkerste 

smaken. Blijf jezelf uitdagen en laat je inspireren door de 

andere landen waarover geschreven is in deze Brul!. Wie 

weet kunnen we jou interviewen voor de volgende editie!

Lijkt het je leuk om jouw recepten te delen met andere 

PINK!ers? Meld je dan nu aan voor de “Kijkje in de Keuken 

bij..”-column. Mail naar redactie@pinkpolitiek.nl voor 

meer informatie. 

Jouw recept delen? Dat kan!
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AGENDA

De Brul is een initiatief van PINK!, de politieke 

jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren. 

Ben jij nog geen lid, maar spreekt onze boodschap je 

wel aan? Wil jij iets kunnen betekenen in de politiek 

en jouw stem laten horen? Sluit je dan aan bij het 

groeiende verzet. PINK!’ers zijn pioniers en tonen 

leiderschap. 

Hoewel PINK!’ers niet in de eerste plaats politiek 

voeren voor eigen gewin, zien PINK!’ers in dat het 

beter behandelen van dieren en het verleggen van 

de focus op welvaart naar welzijn ook beter is voor 

henzelf. 

PINK!’ers laten hun mening weten via de politieke 

weg. PINK!’ers voeren actie, doen mee aan debatten 

en schrijven opiniestukken om de wetgeving te 

beïnvloeden. Word lid, neem contact op met de 

afdeling in jouw regio of met één van de commissies 

en voor je het weet, ben jij een belangrijk deel van 

onze beweging:  www.pinkpolitiek.nl/word-lid/

WORD PINK!er COLOFON

EINDREDACTIE 

Doris Huitink

SCHRIJVERS

Lidewei de Boer

Angelo Delsen

Pieter Groenewege

Doris Huitink

Joep Horbach

Samira van der Loo

Baukje Rooda

Rochelle Villani

Sebastiaan Wolswinkel

 

VORMGEVING 

Marissa Blom

FOTOGRAFIE

Lidewei de Boer

Joep Horbach

Rochelle Villani

Pixabay.com

Augustus

13 augustus - Afdeling Zuid-Holland  Leiden

Promotie bij EL-CID

13-17 augustis - Afdeling Noord-Nederland Groningen

Promotie KEI-week

20 augustus - Afdeling Gelderland  Nijmegen

Introductiemarkt

21 augustus - Afdeling Zuid-Holland  Rotterdam

Promotie bij Eurekaweek

22 augustus - Afdeling Gelderland  Wageningen

AID Infomarkt

27-28 augustus - Afdeling Overijssel  Zwolle

Promotie bij Bruisweek

28 augustus - Afdeling Noord-Holland  Amsterdam

UvA Intromarkt

30 augustus - Afdeling Noord-Holland  Amsterdam

Stand bij HvA Kersvers

30 augustus - Afdeling Zuid-Holland  Rotterdam

Introductieborrel Gare-du-Nord

Eind augustus - Landelijk bestuur  Amersfoort

Nieuweledendag

September

02 september - Landelijk bestuur  Rotterdam of Amersfoort

PINK! vrijwilligersdag 

(met mediatraining)

21-23 september - Landelijk bestuur  w.n.m.

Buitenlandexcursie

http://www.pinkpolitiek.nl/word-lid
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Ben je lid van PINK! en zou jij ook graag mee willen helpen aan het creëren van dit blad, mail dan naar redactie@

pinkpolitiek.nl Of je nu houdt van schrijven, editen, illustreren, fotograferen, interviews afleggen of vormgeven, er is 

altijd iets dat jij kunt doen!


