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Dit is alweer de dertiende editie van de BRUL!. In 2017 zijn wij begonnen
met dit prachtige magazine. Ondertussen is de redactie al vaak veranderd,
maar nog steeds staat het elke keer vol met interessante en inspirerende
interviews en verhalen. Al vanaf het begin ben ik erbij betrokken als
vormgever. Ik nam een interview af bij Sebastiaan toen het magazine ter
sprake kwam en hij liet me weten dat hij al langer met het idee liep. Ik
vertelde dat ik graag wilde meewerken en zo geschiede. Eerst was ik vooral
betrokken als vormgever, later als redacteur en nu soms ook als fotograaf.
Voor deze editie heb ik de coverfoto gemaakt. Het is leuk om te zien hoe er
elke editie weer een combinatie is van ieders creativiteit en eigen invulling.
Er is elk kwartaal een overkoepeling met een thema, deze keer is het
reflecteren. Dit is weken geleden tijdens de redactievergadering besproken. Maar achteraf gezien is dit een goed
thema voor dit moment. De wereld is in de ban van het coronavirus. Over de hele wereld verzoeken overheden
inwoners van hun land om sociale contacten te beperken en zoveel mogelijk thuis te blijven. Voor veel mensen is dit
iets negatiefs, maar er zit ook iets moois aan deze maatregelen. Vooral in ons Nederland waar iedereen het altijd
‘druk’ heeft. Nu hebben we eindelijk eens tijd om te reflecteren over onszelf, de mensen om ons heen en de wereld
waarin we leven.
De hele wereld is in gevecht met het virus, sommige landen hebben het zelfs de oorlog verklaard. Toch wordt er
helaas nog niet veel gesproken over de oorzaak van het virus. De Partij voor de Dieren en PINK! spreken hier al jaren
over; de manier waarop we omgaan met dieren en de natuur kan zo niet langer. Hopelijk komt er een moment dat
andere mensen dit ook gaan realiseren. Misschien ziet de wereld ons wel als virus, omdat we zo slecht met haar en
een deel van haar inwoners omgaan. En probeert ze zo van ons af te komen. Ze heeft nu eindelijk een adempauze.
Laten wij die ook even nemen en goed nadenken over de omgang met elkaar en de aarde. Hopelijk is dit een goed
reflectiemoment voor de wereldleiders. We hebben niks aan de economie en geld als iets onzichtbaars als een virus
ons teistert.
Nu is er in ieder geval genoeg tijd om dit magazine eens rustig door te lezen.
Veel leesplezier.
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Reflectie

REFLECTEREN

Samira van der Loo

Ik neem in acht de mate waarin ik op jou lijk
Ik zie mezelf weerspiegeld in jouw gedrag
Ik lees jouw lijf als een handboek
Zeg jouw wuivende armen gedag
Ook ik doe alles voor de liefde, zwijg
Ik beweeg als een vaatdoek, wrijf
alle spiegels schoon totdat ik mij
overal dik, dun, en soms ook gewoon
in herken
Waarin zijn wij als mens gelijk?
Ik denk dat ik dat nog niet beantwoorden kan
mezelf daarvoor niet goed genoeg ken
Maar wat staat er buiten kijf
er bewegen zo veel betekenissen
in de herkenning tussen jou en mij
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REFLECTEREN

(Af)leren
Marissa Blom

Per jaar worden er meer dan één miljard (1.000.000.000
red.) dieren vermoord voor hun huid. De meeste mensen
zullen denken: “is de bontindustrie zo erg?” Helaas, deze
getallen gaan niet over de bontindustrie maar over de
leerindustrie. Als je de getallen van de dieren die voor hun
bontvachtje gedood worden bij deze cijfers optelt, dan
kun je er nog zo’n zestig miljoen bijrekenen. Veel mensen
verafschuwen het dragen van bont maar kopen wel leer,
terwijl hiervoor ook dieren gedood worden.
Leren producten zijn niet uit ons dagelijks leven weg
te denken: schoenen, tassen, riemen, autobekleding of
de bank in de woonkamer. Bijna elk huishouden heeft
wel een of meer lederen producten in huis. Leer is, in
tegenstelling tot bont, volledig geaccepteerd. Volgens
Bont voor Dieren en People for the Ethical Treatment
of Animals (PETA) komt dit omdat veel mensen denken
dat leer een bijproduct van de vleesindustrie is. In veel
gevallen is dit nog steeds zo, maar in tegenwoordig is
de leerindustrie vaker een op zichzelf staande industrie
geworden. Vlees wordt steeds meer het bijproduct van
leer.
In Zuid-Afrika worden struisvogels gefokt voor hun leer.
80 procent van de opbrengst van een struisvogel komt van
de verkoop van de huid en het vlees wordt verkocht als
bijproduct. Hetzelfde geldt voor koeien in India.
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Ze worden gehouden voor hun huid, omdat het daar een
‘heilig’ dier is wordt het vlees weinig tot niet gegeten. Dat
vlees ligt volgens onderzoek door PETA: ‘vaak gewoon weg
te rotten.’
Herkomst
Jaarlijks importeert Nederland ongeveer 3 miljoen ton
huiden en vellen, blijkt uit een onderzoek van Ernst &
Young, Sustainability in the leather supply chain (juni,
2013)1. De meeste huiden en vellen zijn afkomstig
van runderen (77%) en schapen (15%). Het overige
percentage is afkomstig van paarden, varkens, geiten,
struisvogels, exotische dieren en zelfs honden en katten,
zo schrijven PETA en Bont voor Dieren op hun websites.
Van die laatste twee zullen leerdragers hier in het
westen het meest schrikken, want ook dit leer wordt in
Nederlandse winkels verkocht, zonder dat je het weet.
In Nederland zijn er nog maar weinig leerlooierijen
en –fabrieken, hierdoor wordt er maar weinig leer
geproduceerd in ons land. Het grootste gedeelte van
leren producten die hier verkocht worden is afkomstig uit
China, India, Brazilië en Argentinië. De productie gebeurt
vaak in China. Daar zijn de productiekosten veel lager
en nemen ze het niet zo nauw met mensen-, dieren- en
milieurechten.

MVO Nederland, & Ernst & Young. (2013). Sustainability in the leather supply chain.
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Als je in ons land een leren product koopt staat er vaak
niet op van welk dier het afkomstig is. Het kan dus van
een mix van bovenstaande dieren zijn. Daar zit veel
leed achter. Uit onderzoeken van PETA blijkt dat veel
van deze dieren een vreselijk bestaan hebben en op
een verschrikkelijke manier aan hun einde komen. Uit
videobeelden van PETA bij een hondenslachterij bleek dat
‘honden daar hardhandig op het hoofd worden geslagen,
sommige zijn meteen dood andere liggen nog te kronkelen
van de pijn en worden levend gevild.’ Ik zal jullie de
beelden besparen.
Medewerkers van PETA hebben ook onderzoek gedaan in
India. Ze schrijven op hun website: ‘Hoewel koeien India’s
heiligste dieren zijn, worden ze routinematig gedood voor
hun huid in deze wrede en corrupte handel. Aangezien
het in de meeste Indiase staten strafbaar is om jonge,
gezonde koeien te doden, worden sommigen vergiftigd
en opzettelijk kreupel gemaakt zodat ze ‘rijp’ voor de
slacht verklaard kunnen worden.’ Omdat er maar weinig
koeienslachthuizen in India zijn moeten de beestjes vaak
dagen achter elkaar in de hete zon naar het slachthuis
lopen, zonder eten en water. Tijdens deze ‘dodenmarsen’,
die vaak honderden kilometers lang zijn. Worden volgens
PETA veel koeien genadeloos geslagen. ‘Als dieren
bezwijken van de honger, uitputting, verwonding en

ellende, dwingen begeleiders hen om door te lopen door
hun staart te breken of door tabak, chilipeper of zout in
hun ogen te wrijven. Anderen worden in vrachtwagens
geladen en illegaal over staatsgrenzen vervoerd in zulke
grote aantallen, dat hun botten breken. Wanneer de
vrachtwagens hun weg maken over hobbelige onverharde
wegen, vallen sommige koeien bovenop elkaar en worden
gespietst door de hoorns van andere koeien of stikken.
Velen sterven, nog voordat ze het slachthuis bereiken.’
Dit zijn slechts enkele, maar wel afschuwelijke
voorbeelden van hoe het er aan toe gaat in deze industrie.
Er zijn nog veel meer schrijnende verhalen waaruit blijkt
dat leer op geen enkele manier beter is dan bont. Ondanks
dat je met het dragen van leer bijdraagt aan dierenleed,
draag je ook bij aan uitbuiting van mensen en schade aan
het milieu. Het meeste leer wordt vaak onder erbarmelijke
omstandigheden gelooid in lagelonenlanden. Daar zijn
weinig tot geen regels betreft arbeidsomstandigheden en
milieuschade. Medewerkers (vaak ook kinderen) worden
blootgesteld aan gevaarlijke chemicaliën en moeten
hard werken voor weinig geld. Vaak is er sprake van
dwangarbeid, blijkt uit onderzoek van PETA. Hieruit blijkt
ook dat medewerkers en omwonende van leerlooierijen in
lagelonenlanden een verhoogde kans op kanker hebben,
door de blootstelling aan chemicaliën.

Bron: Piñatex / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)
Fruitsoorten en paddenstoelen
Voor bont zijn er tegenwoordig genoeg alternatieven.
Voor leer komen er gelukkig ook steeds meer. PU en PVC
zijn op dit moment het meest bekende product en een
goed alternatief voor leer. Hierbij is echter het nadeel dat
bij de productie van PU en PVC, vaak ook chemicaliën
gebruikt worden. Als je goed zoekt op internet zijn er
webshops die milieuvriendelijke varianten verkopen.
Naast deze producten wordt er volop geëxperimenteerd
met kurk, rubber en gerecycled nylon, paddenstoelen,
papier en schillen van verschillende fruitsoorten.
Verdere duurzame en diervriendelijke alternatieven zijn
bijvoorbeeld druiven die worden gebruikt voor het maken
van wijn. Elk jaar wordt er wereldwijd ongeveer 26
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miljard liter wijn gedronken. Na de productie blijven de
schil, stelen en pitten over. Dat is perfect restmateriaal
om ‘leer’ van te maken. Voor paddenstoelen-‘leer’
wordt de Chinese paddenstoel (Phellinus ellipsoideus)
gebruikt. Na de bewerking lijk het erg op de structuur
van suède, het is biologisch afbreekbaar . Papier-‘leer’
wordt gemaakt van natuurlijke vezels die afkomstig
zijn van kweekbomen. De bewerking ervan lijkt op het
looien van leer maar gebeurt zonder het gebruik van
schadelijke chemicaliën. Het ‘leer’ van de ananas wordt
gemaakt van de bladeren van de plant, een bijproduct
van de ananasproductie. Na de productie lijkt het erg
op textuur van leer. Appelleer wordt gemaakt van de
pulp die overblijft bij het maken van appelsap. Het is
biologisch afbreekbaar maar ook nog eens eetbaar.
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Eerlijk over normaal
Wim Smit

Soms is het zwaar om een linkse rakker te zijn, want
‘niks mag’. Neem ‘gewoon’ een lekker stukje vlees. Doe
‘normaal’, dat is prettig en vertrouwd.
Onderzoek Dierenraad
Afgelopen jaar presenteerde de Raad van
Dieraangelegenheden (RDA) ‘De Staat van het Dier’.
Hierin stelde zij niet alleen in het kort een serie van
zienswijzen tentoon, maar ook de uitkomsten van een
uitgebreide publieksenquête. Aan 2000 Nederlanders
werd gevraagd in hoeverre zij het eens waren over
verschillende stellingen met betrekking tot dieren
in Nederland. Een opvallende stelling, met vooral
een opmerkelijk antwoord was ‘In Nederland is vlees
eten geen basisbehoefte die het slachten van dieren
rechtvaardigt’. Een kleine 20 procent is het expliciet met
deze stelling oneens.
Een vreemd gegeven. In Nederland zou zo’n 5 procent
van de bevolking vegetariër of veganist zijn, dit feit lijkt
erg lastig te rijmen met de uitkomst van de enquête waar
zo’n uitgesproken afkeer van slachtvlees uit valt op te
maken. Mijn inziens valt hier vooral een groot verschil op

te merken tussen wat men zegt en wat men doet. Vlees
eten is ‘normaal’ en ‘natuurlijk’. Maar wat als andere
daarvoor een slecht leven hebben geleefd? Dit vindt de
gemiddelde mens toch zeker niet prettig. Hoe gaat een
mens hiermee om? Het op ‘mentale luiheid’ afschuiven is
te simplistisch.
Verklaring uit de psychologie
Een mogelijke verklaring kan worden geboden vanuit de
psychologie: een veel voorkomend verschijnsel hierin
is cognitieve dissonantie. Dit houdt in dat mensen
moeite hebben met het vasthouden van conflicterende
overtuigingen, heel logisch. Zo kan men niet overtuigd
zijn van ‘X’ en ‘niet-X’. Bij cognitieve dissonantie is het het
geval dat men ‘X’ en ‘niet-X’ gelooft, en een manier zoekt
om dit te rijmen. Neem dit voorbeeld:
A: ‘Vlees eten is goed.’
B:‘Bij veeteelt komt veel dierenleed kijken, wat slecht is’.
Hier lijken overtuigingen A en B niet gezamenlijk
houdbaar en het probleem moet opgeheven worden.

Een manier is om dit op te lossen is door bijvoorbeeld de
overtuiging in een van beide, of allebei, af te zwakken:
C: ‘Vlees eten is niet heel goed.’
D: ‘Bij vleesconsumptie komt niet veel dierenleed kijken’.
Zo simpel kan het zijn. Cognitieve dissonantie is een een
manier hoe mensen vanalles kunnen goedpraten. Zo
zijn er uitgebreide analyses over hoe Duitse soldaten dit
gebruikten om Joden neer te schieten. Of hoe mensen
het gebruiken om aan een religie vast te laten houden1.
Tegen alle kritische doctrines in lijkt men vooral het
comfort op te zoeken om van de frictie af te zijn, en
zoeken naar comfort is alles behalve een goede weg naar
het vergaren van kennis.
Een kijk uit de filosofie
De filosoof Friedrich Nietzsche identificeerde al eerder
dit probleem dat alle ethiek teisterde: niemand zei hoe
het echt was, maar hoe ze hoopten hoe het was. Hoopten
dat hun ‘normaal’ de ware norm was. Hij identificeerde
als ‘laatste deugd’ (om nog in te geloven) de eerlijkheid.
Daarmee doelde hij niet op eerlijkheid naar anderen,

maar iets wat volgens hem belangrijker en moeilijker is:
eerlijkheid naar jezelf. In zekere zin riep Nietzsche op tot
weerstand naar cognitieve dissonantie nog voor deze
officieel ontdekt werd in 1957.
Nietzsche wenste ons ook van harte verderf en ellende
toe. Een echt karakter kan dat volgens hem weerstaan,
zonder comfortabele uitvluchten te zoeken zoals een
god, een fles, of cognitieve dissonantie. Diamanten
worden onder druk gevormd.
Het is belangrijk op te merken dat men altijd vanuit
zijn/haar historische blik kijkt. Cultuur is tijd en plaats
bepaalt en bepaalt op haar beurt wat ‘normaal’ is.
Normaal is een blik vanuit een tijd en een plaats.
Normaal in Somalië is vrouwenbesnijdenis; een gruwel
voor de rest van de wereld. Normaal geeft dus totaal
geen goede morele sturing. Sterker nog, het weerhoudt
vooruitgang.
Doe a.u.b. niet zomaar ‘normaal’.
Wil je het rapport lezen? Klik dan op deze link.

Bronkhorst, Johannes. (2017). Can Religion be Explained? The Role of Absorption in Various Religious
Phenomena. Method & Theory in the Study of Religion. 29. 1-30. 10.1163/15700682-12341375.
1
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Column: Politieke instrumenten

COLOMN

Cynthia Pallandt

In het waterschap gebruik ik regelmatig politieke
instrumenten om het dagelijks bestuur een spiegel voor te
houden over de gevolgen van haar eigen beleid. Als je nog
niet zo thuis bent in de middelen die politici hebben om
informatie te verkrijgen of verandering teweeg te brengen,
helpt het waarschijnlijk om een globale toelichting op de
spelregels te krijgen. Ik heb het vaak over ‘het politieke
spel’, omdat het daar met alle regeltjes en strategieën
bijna op lijkt. Voor dit verhaal zal ik me enkel richten op
de formele middelen die je als politicus hebt, ik laat dus
zaken als lobby en achterkamertjespolitiek achterwege,
maar onderschat hun impact niet.
We beginnen met een fictief voorbeeld. In de
vergadering ligt er een stuk voor dat besproken wordt
en waarover gestemd wordt. Het betreft een jaarplan
over handhaving van de regels omtrent watervervuiling.
Zo’n stuk kan heel summier of juist rijk aan informatie
zijn. Om te beginnen stel ik er technische vragen over,
dat zijn vragen die je voorafgaand aan de vergadering
aan de ambtelijke organisatie mag stellen om een
goed oordeel over het stuk te kunnen vellen. Zaken die
je zou kunnen uitvragen, zijn: hoeveel overtredingen
zijn er in het voorgaande jaar geconstateerd per type
bedrijf? Zijn er redenen bekend voor de bevinding dat
melkveehouderijen relatief vaak in overtreding waren?
Ook wanneer je vragen hebt die niet gaan over een
geagendeerd stuk, maar naar aanleiding van een
actualiteit, kun je vragen stellen. In dat geval gaat het om
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Plant in de spotlight: Buddleja

IN DE SPOTLIGHT

Pieter Groenewege

schriftelijke vragen die je stelt aan het dagelijks bestuur
(of het college, de gedeputeerde staten, de minister…).
Wanneer de antwoorden niet naar tevredenheid zijn,
kun je in de vergadering doorvragen, dat zijn dan
mondelinge vragen, of bijvoorbeeld besluiten een motie
in te dienen. Een motie is een oproep aan het dagelijks
bestuur. Bij ons voorbeeld zou je op kunnen roepen tot
een grotere inzet op handhaving bij melkveehouderijen.
Dien je een motie in over een onderwerp dat niet op
de agenda staat, dan heet dat een motie vreemd aan
de orde van de dag. Zou je diezelfde oproep, over meer
inzetten op handhaving, aan het dagelijks bestuur willen
doen tijdens het bespreken van de begroting, dan zou
je in plaats van een motie eerder een amendement
gebruiken. In dat geval breng je een concrete wijziging op
een geagendeerd stuk in stemming.
Soms kun je beter inzetten op nieuwe regelgeving, dan
op de aanpassing van bestaand beleid. Je kunt dan
een initiatiefvoorstel indienen. In 2019 heb ik voor mijn
waterschap een initiatiefvoorstel geschreven om de
ontwikkeling van blauwalg in stadswater te lijf te gaan
door in te zetten op gedragsverandering bij mensen
die rondom het water wonen of recreëren. Nog voordat
het voorstel in stemming kon worden gebracht, had het
dagelijks bestuur een eigen plan van aanpak geschreven.
Daar ben ik mee akkoord gegaan, en het initiatiefvoorstel
houd ik in mijn achterzak voor als later blijkt, misschien
wel na schriftelijke vragen die ik er zelf over stel, dat de
huidige aanpak onvoldoende werkt.

Buddleja is de wat verhullende Latijnse naam voor
de heester die we in het Nederlands -veel minder
verhullend- ‘vlinderstruik’ noemen. Je hoeft niet lang te
zoeken om er een tegen te komen; het lijkt me een van de
meest voorkomende struiken in Neerlands tuinen. Wil jij
er ook een in je tuin of op je balkon? Hierbij wat tips!
De populariteit van vlinderstruiken komt niet uit de lucht
vallen. Tijdens de bloei (juni-september) is de struik
werkelijk bezaaid met heerlijk geurende bloemaren,
die op hun beurt weer bezaaid zijn met de vlinders die
behendig genoeg waren om de pluimen neonicotinoïden
op het Hollandse platteland te omzeilen.
De vlinderstruik is gesmeed voor vlinders. De bloemen,
die in pluimen op de plant staan, hebben een lange,
diepe kelk, waardoor de nectar alleen toegankelijk is
voor insecten met een lange tong. Het hart van een
onbestoven bloem is geel, een kleur die insecten goed
kunnen zien. Na bestuiving wordt deze rood, voor
insecten nauwelijks zichtbaar.
De meeste soorten bloeien in tinten van paars en wit,
maar oranje is ook te vinden. Kwekers die zich niet in de

natuurlijke grootte van de plant konden vinden, hebben
zelfs dwergsoorten gekweekt, die niet misstaan in een
pot naast de voordeur.
De vlinderstruik heeft maar een klein beetje onderhoud
nodig. De plant bloeit op takken die hetzelfde jaar
gegroeid zijn. Om te voorkomen dat de struik metershoog
wordt, met alleen bovenin wat verdwaalde, aan het oog
onttrokken bloemaren, is het belangrijk de plant ieder
jaar tot ongeveer 50 cm boven de grond terug te snoeien
(voor de dwergstruiken nog wat lager). Dit kan gebeuren
in de lente, wanneer de plant weer begint uit te lopen.
Na de snoei heeft de struik een wat beteuterd uiterlijk,
maar Buddleja spreidt ieder jaar een enorme groeikracht
tentoon.
De uitgebloeide bloemen zijn bruin en dor. Wie de
savanne-look nastreeft mag ze uiteraard laten zitten; ik
knip ze eraf.
Wie nu ook een vlinderstruik wil, hoeft maar een
bescheiden tak te regelen van een aansprekend
exemplaar, en deze in de grond te steken. Goede kans
dat deze stek aanslaat.
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Puike PINK!ers: Cynthia Pallandt en Peter de Weerd over PINK!

PUIKE PINK!ERS

en de alumnivereniging.
Marissa Blom
Een nieuwe rubriek in deze editie van de BRUL!: Puike
PINK!ers. Hiermee willen we lezers en PINK!ers een podium
bieden om iets over zichzelf, hun visie, de vereniging of
iets wat ze graag willen delen te vertellen. De allereerste
Puike PINK!ers staat in het teken van de alumnivereniging.
Oud-PINK!ers Cynthia Pallandt en Peter de Weerd worden
geïnterviewd over hun tijd bij PINK! en wat de vereniging
voor hen heeft betekend.
Cynthia Pallandt is 31 jaar oud en woont met haar
zes geadopteerde konijntjes in Breda. In het dagelijks
leven werkt ze bij de Nederlandse Spoorwegen (NS),
hier draagt ze de verantwoordelijkheid voor de IT in de
treinen. Daarnaast is ze fractievoorzitter bij de Partij
voor de Dieren in waterschap Brabantse Delta en zit ze
in het afdelingsbestuur van Partij voor de Dieren NoordBrabant. Peter de Weerd is 32 jaar oud en woonachtig
in Zeist. In het dagelijks leven werkt hij zowel voor een
patiëntenorganisatie als voor de Partij voor de Dieren. Hij
is fractiemedewerker bij de Provinciale Staten in Utrecht
en werkgroepcoördinator voor de PvdD in Zeist.
Beiden zijn jarenlang lid geweest van PINK!. Cynthia is
in 2015 lid geworden. Zij had toen een gecombineerd
lidmaatschap van zowel PINK! als de PvdD. Peter weet
het precieze jaartal niet meer, maar het zal niet lang na de
oprichting van PINK! zijn geweest. ‘Ik herinner me namelijk
nog dat ik de posters op stations zag hangen en dacht: dat
is echt iets voor mij!’
Waarom zijn jullie ooit lid geworden van PINK!?
Cynthia: ‘Ik deed al een tijd allerlei vormen van
vrijwilligerswerk voor dieren, maar ik vond dat dit
onvoldoende effect had. Ik vond zelf dat ik via de politiek
(ik dacht toen nog op de achtergrond…) het meeste kon
bereiken, dus ik werd lid van de Partij voor de Dieren. Zo
kwam ik in aanraking met PINK!. Ik vond de activiteiten
die er georganiseerd werden erg interessant; zo werd er in
Brabant destijds een vierluik georganiseerd van lezingen
over de vee-industrie, vanuit verschillende invalshoeken
bekeken. Het heeft me erg geïnspireerd, daarom wilde ik
PINK! graag steunen.’
Peter: ‘Ik heb politiek altijd al interessant gevonden en
volgde de Partij voor de Dieren zo’n beetje sinds haar
14

oprichting. Ik vond het namelijk gaaf en belangrijk dat
er nu ook mensen in de politiek waren die dezelfde
dingen belangrijk vinden als ik. Al van jongs af aan heb
ik me ingezet voor dieren en milieu. Ik vond het mooi
om te ontdekken dat dit nu ook via de politieke weg
kon. Tegelijkertijd mocht ik in die periode voor het eerst
stemmen, dus er ging een wereld voor me open. Toen ik zag
dat het lidmaatschap van PINK! bovendien maar een paar
euro per jaar kostte, was ik om, haha.’
Wat hebben jullie betekend voor PINK!?
Cynthia: ‘Lastige vraag… Ik was een tijdlang het meest
actieve lid in de grote WhatsAppgroep, haha. Ik heb toen
vast mensen zowel geïnspireerd als geïrriteerd. Ik ben
ook een van de mensen die de discussie over diversiteit
en inclusiviteit heeft aangezwengeld. Ook heb ik op mijn
laatste congres als lid een hele berg amendementen
ingediend, omdat het mijn laatste kans was om het
politieke programma van PINK! aan te vullen!’
Peter: ‘De eerste jaren had ik helemaal niet de intentie
om me actief in te zetten. Zelfs niet nadat ik een congres
had bijgewoond. Maar door groeiende frustratie over
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de Nederlandse politiek en toch ook wel een beetje de
koers van PINK! in die tijd, dacht ik bij mezelf: ik kan
mijn lidmaatschap opzeggen en het erbij laten, of ik
ga proberen zelf verandering teweeg te brengen. Het
werd dat laatste. Ik nam contact op met het toenmalige
bestuur van de afdeling Utrecht en voordat ik het wist,
maakte ik deel uit van dat bestuur. Het voelde eigenlijk
gelijk goed. Een tijdje daarna werd ik afdelingsvoorzitter
en droeg ik zelfs eventjes het afdelingsbestuur in mijn
eentje. Toen ik weer een paar medebestuursleden had
gevonden, werd mij gevraagd om secretaris te worden in
het landelijk bestuur. Dit heb ik twee jaar gedaan, want net
na die termijn werd ik eenendertig. Tijdens deze actieve
jaren was ik (mede)-oprichter van de actiecommissie en
de social mediacommissie en zat ik een paar keer in de
kandidatencommissie. Oh, en mocht je ergens de term
‘#PINKislife’ hebben gehoord, die is ook van
mij afkomstig.’
Wat heeft PINK! voor jullie betekend?
Cynthia: ‘PINK! heeft voor mij het meeste betekend in
de laatste jaren, toen ik al bijna te oud was. Ik heb er
hele bijzondere vriendschappen opgedaan, er werd door
het PINK!-bestuur echt geluisterd naar mijn input, en
de congressen waren een groot genot voor me. Ik vind
de Partij voor de Dieren de mooiste partij die er is, en
ik help er graag bij om deze nóg mooier te maken. Bij
PINK! heb ik voorbeelden gezien van manieren om dat
te doen. Misschien is dat een reden dat ik nu moties
en amendementen indien op partijcongressen, en deel
uitmaak van de werkgroep Brede Emancipatie.’
Peter: ‘Nou, die hashtag zei het al een beetje. PINK! heeft
veel voor mij betekend. Ik heb veel kennis opgedaan over
de Partij voor de Dieren en thema’s als dierenrechten
en klimaatverandering en ik heb vaardigheden geleerd
zoals standpunten motiveren of het organiseren van een
actie. Ook heb ik een netwerk kunnen opbouwen binnen
de Partij voor de Dieren. Bovenal heb ik heel veel leuke
en interessante mensen mogen leren kennen, waarvan
ik vele echte vrienden kan noemen en nog steeds spreek
en zie. We steunden elkaar in mooie en moeilijke tijden
(want die waren er ook) en ontdekten samen, stukje voor
stukje, de wereld. Echt dat ‘samen sta je sterker’-gevoel.
Want ik denk dat dat een gevoel is dat we allemaal wel
eens hebben als we bijvoorbeeld weer lezen over een
verschrikkelijke stalbrand of een Trump die besluit verder
te investeren in fossiele energie.
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Hoe zijn jullie veranderd door PINK!?
Cynthia: ‘De leden van PINK! zijn (nog) niet op ieder
vlak even divers, maar ik ben er wel hele uiteenlopende
persoonlijkheden tegengekomen. Bij PINK! ervoer ik een
veilige omgeving waarin mensen zichzelf durfden te zijn,
waardoor ik meer begrip en waardering kon ontwikkelen
voor mensen die heel anders zijn dan ikzelf. Ik denk dat dat
heeft bijgedragen aan de manier waarop ik me nu inzet
voor bevordering van inclusiviteit
binnen organisaties.’
Peter: ‘Ik heb mezelf echt kunnen ontplooien bij PINK!,
zowel in professionele als persoonlijke zin. Door
gezamenlijk een verantwoordelijkheid te dragen, door lef
te tonen, grenzen aan te geven en nieuwsgierig te zijn heb
ik mezelf beter leren kennen. Door diverse workshops,
masterclasses en cursussen te volgen, heb ik een
voorsprong gepakt die me in mijn verdere loopbaan zeker
heeft geholpen. Om een lang verhaal kort te maken, zonder
PINK! had mijn leven er nu zeker anders uit gezien.’
Wat zijn je mooiste herinneringen aan deze tijd?
Cynthia: ‘Een van de mooiste herinneringen is het
voorjaarscongres van 2019, omdat ik daar nog in stilte
verliefd was op Indra (PINK!-lid). Toen er een lege
plek naast hem ontstond, ging ik daar snel zitten. De
congressen daarna zat ik naast hem als zijn geliefde.
Wat ik achteraf ook heel bijzonder vind, is dat ik bij de
allereerste klimaatstaking was die PINK! in Nederland
organiseerde. Met Prinsjesdag was ik er ook bij, samen
met Peter, die ik trouwens heel vaak tegenkwam (en nog
steeds kom) bij demonstraties. Ik heb ook Greta Thunberg
ontmoet tijdens een van die stakingen. Ik had toen echt
nog geen idee hoe groot zij en die klimaatbeweging zou
worden.
Peter: ‘Er waren heel veel mooie momenten, zoals het
dat je iemand hebt weten te overtuigen lid te worden
en diegene een tijdje later bestuurslid ziet worden en
doorstromen naar de PVDD. Maar ook hoe ik samen met
andere leden in de stromende regen verkiezingsleuzen
stond te roepen op een bootje varend door de
Amsterdamse grachten, terwijl we plastic uit het water
schepten. De tripjes die we maakten naar Londen, Lille
of het Europees Parlement en daar interessante mensen
ontmoetten, de stad verkenden en lekkere eettentjes
ontdekten. Ook gewoon de groei van de vereniging. Maar
bovenal vond ik het heel mooi om te zien hoe jongeren zich
belangeloos in willen zetten voor een betere wereld, daar
veel voor over hebben en dat deze generatie niet alleen
maar uit onverschillige smartphonezombies bestaat.’
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De alumnivereniging
Allebei zijn ze nu te oud voor hun lidmaatschap voor
PINK!, maar ze zitten niet stil. In 2019 zijn Cynthia en
Peter gestart met een alumnivereniging. PINK!ers die te
oud zijn, maar toch nog iets willen betekenen kunnen
zich aansluiten bij deze vereniging. ‘De alumnicommissie
is gestart vanuit het idee dat het jammer zou zijn als
PINK!-leden puur en alleen vanwege hun leeftijd niet
meer betrokken kunnen zijn bij de vereniging. Je zet je
een tijd in voor de organisatie, leert van alles, maakt
vrienden en dat zou dan ineens stoppen vanwege iets
arbitrairs als je leeftijd’, zegt Peter. Cynthia vult dit aan:
‘PINK! heeft veel, ik zou eigenlijk willen zeggen alleen
maar, waardevolle leden! Hoe zonde zou het zijn als zij,
met al hun kennis en ervaring, van de radar verdwijnen
zodra ze te oud worden voor PINK!? Het lijkt me prachtig
als al die mensen betrokken kunnen blijven door
naar activiteiten van de alumnivereniging te komen.
Daarnaast zijn er mensen die tussen wal en schip raken
wanneer zij te oud worden voor PINK! en (nog) niet actief
worden bij de Partij voor de Dieren, maar zij kunnen wel
van toegevoegde waarde blijven voor onze beweging.’
De alumnivereniging staat nog in contact met PINK!:
‘Een groot deel van onze activiteiten zal gezamenlijk zijn,
dus met PINK!-leden én alumni. Juist in het kader van
kruisbestuiving en kennisdeling,’ zegt Cynthia. ‘We willen
juist onze ervaringen delen, op allerlei manieren en de
alumnicommissie zichtbaar en toegankelijk te laten
zijn!’, vertelt Peter.
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Beiden garanderen ze dat ook op een meer persoonlijk
niveau. Peter en Cynthia zijn allebei pas net ‘weg’ bij
PINK!, maar dat betekent niet dat zij niets meer te
maken hebben met de vereniging. Zo liep Cynthia
een paar weken geleden samen met PINK! mee in de
Women’s March: ‘Ik vergat helemaal dat ik eigenlijk geen
lid meer ben.’ Dat is precies wat ze beiden aangeven te
willen bereiken met de alumnivereniging; oud-leden
de mogelijkheid geven om verbonden te blijven met de
vereniging waar ze deel van hebben uitgemaakt. Met
deze commissie willen we een netwerk laten ontstaan
van voormalig actieve leden van PINK!, om ervaringen
te delen en in contact met elkaar te blijven. Peter gaat
verder: ‘Dit willen we doen door bijvoorbeeld eens een
toespraak te houden op een congres, een column te
schrijven in de BRUL of een borrel te organiseren.’
Bij de alumnivereniging kan iedereen zich voegen die
PINK!-lid is geweest totdat diegene daar te oud voor
werd. Voor de commissie moet je solliciteren bij het
PINK!-bestuur. ‘We zijn nog op zoek naar mensen, dus
denk jij dat je de kwaliteiten van een bestuurder hebt of
kunt ontwikkelen, dan horen we graag van je!’, eindigen
Peter en Cynthia.
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Een kijkje in de keuken bij…
Yves

EEN KIJKJE IN DE KEUKEN
Lidewei de Boer

Voor deze editie nemen we een kijkje in de keuken en het brein van Yves Seeholzer. In de laatste paar jaar heeft hij drie
boeken geschreven. De meest recente heet “Wir beiden und das leben.” Wat vertaald naar: “Wij beiden en het leven.”
Waarin hij terugkijkt naar de weg van ziekte naar gezondheid, en waar hij nu is. Op dit moment geeft Yves workshops en
lezingen over meditatie en hoe te ontstressen. Hij woont in Lucerne en via skype, vertelt hij ons meer over zichzelf.
Wanneer ben je veganist geworden en waarom?
“Zeven jaar geleden ben ik begonnen met research over
wat voor invloed voedsel kan hebben op je gezondheid,
omdat ik toentertijd zelf ernstig ziek was. Ik heb erg veel
onderzoek gedaan en met veel specialisten gesproken en
heb daarna mijn dieet aangepast. Nadat ik weer beter was
besloot ik vegetarisch te blijven. Ik ging reizen door India
en het was erg makkelijk het dieet daar vast te houden.
Ik voelde me nog steeds erg goed en toen begonnen de
raderen te draaien en werd ik mij ook bewust van het
ethische aspect van veganist zijn. Ik werd mij meer bewust
van hoe de dieren zich voelden in deze situatie en wat de
impact voor het milieu was. Heel soms maak ik nog een
vegetarische uitzondering als de situatie zich daartoe
dwingt, maar ik leef nu wel echt als veganist. Het is ook
zoveel makkelijker dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden!”
Was deze overgang lastig voor jou of voor je omgeving?
“De overgang was voor mij erg makkelijk omdat ik
praktisch begon in India, wat echt de meest vegetarisch
en vegan vriendelijk land is van de wereld. Daar koken
ze al op deze manier voor duizenden jaren en weten dus
precies hoe je aan alle voedingstoffen komt zonder dat er
een dier aan te pas komt. Wat ook heel erg hielp was dat ik
opgeleid was als kok, dus ik wist al hoe ik vegetarisch en
veganistisch moest koken. Voor andere kan dat naar mijn
idee een heel lastig aspect zijn omdat je het koken weer
moet herontdekken.

Naam: Yves Seeholzer
Leeftijd: 29
Werkzaamheden: opgeleid als kok,
maar op dit moment gefocussed op het
geven van trainingen, over hoe het brein
werkt via meditatie, en het schrijven van
boeken.
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Voor mijn familie was het niet heel lasting. Mijn moeder
probeerde me op het begin nog wel wat vlees e voeren,
want “Je vond dit altijd zo lekker!” Maar nu gaat dat
eigenlijk heel goed.
Ik denk dat als je iets echt heel graag wil doen, dan doe je
dat. Het is makkelijker om er dan betrokken bij te raken en
je er niet van los te laten. Als je dan in Italië rond loopt en
het beste vanille ijs van Italië ziet, wil je het misschien wel
eten, maar je weet waarvoor je het niet doet. Als je jezelf
daaraan blijft herinneren is het makkelijk.”
Wat is je lievelingseten?
“Dat is nog steeds pizza en dat zal het altijd blijven denk
ik! Ik maak het maar heel soms zelf, dus het blijft lekker!”
Je hebt een kookboek geschreven genaamd ‘Great
Adventure Cooking’& ‘Zwei Pfannen on the road’, waarom
heb je besloten deze twee kookboeken te schrijven?
“Het was een heel spontaan idee. Wanneer we ons eerste
kookboek schreven ‘Zwei Pfannen on the road.’ Ik en
twee vrienden waren eigenaar van een restaurant, [Yves
opende zijn restaurant op de leeftijd van 21 jaar], die in de
winter gesloten was. In de zomer werkten we enorm hard
en daarom stelde een van de vrienden voor om pauze te
nemen en Europese winter te vieren in Australië, wanneer
het daar zomer is. Maar we wilden het niet voor niks doen,
dus besloten we een kookboek te schrijven tijdens onze
roadtrip. Bij het tweede boek waren we een stuk beter

voorbereid en deze hebben we geschreven in Nieuw
Zeeland.”
Heb je nog tips voor (nieuwe) veganisten?
“Ik denk dat de meeste mensen onzeker zijn over wat
te doen als je geen stuk vlees of vis op je bord legt.
Dus wat ik zou adviseren is om naar een biologische
supermarkt te gaan en daar een medewerker
voor advies te vragen. Er zijn zo veel verschillende
vervangingen, maar het kan moeilijk zijn om op
hoogte te blijven. Vaak kunnen mensen in deze
winkels goed advies geven over wat je kan koken.
Ik heb zelf altijd biologische linzen en kikkererwten
in blik/pot in huis. Op dagen dat je geen zin of tijd
hebt om goed te koken, kun je makkelijk uien in een
pan te bakken, kokosmelk toevoegen en wat andere
groenten. Met linzen of kikkererwten erbij heb je een
super lekkere bijna- curry!”
Het thema van deze BRUL! is ‘reflectie’. Dit is
precies in jouw straatje. Wat betekent dit woord
voor jou?
“Ik zal proberen het simpel te houden, want het is
een onderwerp waar je erg over kan uitwijden. Voor
mij betekent het dat ik me bewust ben van het feit
dat ik me bewust ben van wat ik denk en voel. Want
eerst komt het gevoel en dan komt de gedachte. Als
je reflecteert op je gevoelens, weet je wat je denkt.
Als je denkt, weet je wat je gaat voelen. Als je het
denkt, ga je het voelen en als je het gaat voelen, ga je
het denken. Het is heel ingewikkeld. Kijk bijvoorbeeld
naar woede. Als je gaat nadenken over wat je boos
maakt, ga je er over na denken. Als je hier te veel
gaat over na denken, word je bozer en kom je in
een loop terecht. Als je begrijpt hoe je in deze cirkel
terecht komt, kun je er mee omgaan en kun je erop
anticiperen. Reflectie is geschikt om te vinden wat je
emoties triggert, de gedachten en voelen.
Reflectie is een heel complex proces, want we
werken allemaal op programma’s. Een groot
gedeelte van wat we denken en voelen is iets
wat is opgeslagen ergens in ons onbewust zijn.
Iets wat daar geplaatst is door de maatschappij.
Door reflectie kun je bewust worden van de
programmering en jezelf herprogrammeren. “
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Het recept: Kikkererwten stoof met tomaten

Jouw recept delen? Dat kan!

Ingrediënten (2 personen)

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. Probeer, net zoals de koks van de ‘Kijkje in
de keuken bij..’-rubriek, 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, voor de lekkerste smaken
en de minste milieubelasting. Blijf jezelf uitdagen en laat

en limoenyoghurt dip

250 g gedroogde kikkererwten
2 tenen knoflook
1 grote ui
1 grote aubergine
2 tomaten
1 el kokosolie
1 tl zwarte mosterdzaden
2 tl komijnzaden
1 el korianderzaadjes
3 el tomatenpasta
300 g gepelde tomaten
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.

800 ml licht gezouten
groentebouillon, iets meer als het
nodig is.
3 allspice zaden
1 tl zee zout
4–6 kardemom zaden
1 kaneelstokje
2 laurierblaadje
¼ tl nootmuskaat (als het kan vers)
2 el zoet paprika poeder
Vers gemalen zwarte peper

1 snufje Cayenne peper
1 tl gedroogde chili vlokken
1 vers bosje peterselie en ook als
garnering
Voor de dip
2–3 el kokosnoot, soja of amandel
yoghurt
Zeezout
Ongeveer 2 eetlepels vers geperste
limoensap

je inspireren door de recepten en ideeën waarover
geschreven wordt in de Brul!
Lijkt het je leuk om jouw recepten te delen met andere
PINK!ers? Wie weet kunnen we jou interviewen voor de
volgende editie!
Meld je dan nu aan voor de ‘Kijkje in de Keuken bij..’
-rubriek. Mail naar: redactie@pinkpolitiek.nl om je aan te
melden of voor meer informatie.

Week de kikkererwten in voldoende water voor
minimaal 6 uur of overnacht. Spoel ze na
afloop goed af voor je ze verder gebruikt.
Snipper de knoflook en ui en snijd de 		
aubergine in 2 cm blokjes.
Fruit de ui en knoflook in hete kokosnootolie
Voeg de mosterd, komijn en koriander zaden
toe. Stoom voor 2-3 minuten.
Voeg de aubergine toe en stoom opnieuw.
Voeg de tomatenpasta toe en rooster alles
voor 1-2 minuten
Voeg de ingeblikte tomaten in en schenk de
groentebouillon
Pers de allspice zaden lichtjes en voeg het
samen met het zeezout, kardemom, kaneel,
laurier, nootmuskaat, paprika, peper, Cayenne
peper en chilivlokken.
Breng alles aan de kook en kook de 		
kikkererwten voor ongeveer 40 minuten. Roer
op zijn tijd.
Pluk ondertussen de peterselie en snij ze grof
en voeg ze toe aan de stoofpot vlak voordat
deze klaar is. Je kan na afloop de stoofpot nog
extra zout of peper toevoegen.
Voeg de limoensap aan de yoghurt toe en roer
dit door elkaar.
Schep het kaneelstokje en laurierblaadje niet
in de borden!

Voor de af wisseling kun je ook het volgende gebruiken:
Kokos, soja, amandelyoghurt, een andere groente naar
keuze of andere bonen, 2-3 vleestomaten in stukjes.
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Afsluiting: stay safe
Mylene van der Scheer

Het is een bijzondere tijd. De straten zijn leeg, de winkels
en restaurants zijn dicht, mijn dagelijkse reisje naar de
sportschool houdt eventjes op en de bus van het station
naar de universiteit, waarin ik meestal als een sardientje
tussen mijn medestudenten geklemd sta, is nu helemaal
leeg. De coronacrisis haalt veel bij de mens naar boven.
Angst, onzekerheid en het inleveren van je vrijheid stelt de
Nederlander zwaar op de proef en ontmantelt een virus,
nog griezeliger dan corona: de ware menselijke natuur.
Elke dag doe ik exact hetzelfde als wat ik normaal
gesproken zou doen: ik sta op, ontbijt, ga eerst een
uur sporten, studeer, doe de was en kook voor de
avond. Normaal zou ik naar de sportschool en naar de
universiteit gaan en later tijdens het boodschappen
doen even met de kassière blijven kletsen. Dat zit er nu
helaas niet in. Het is van groot belang dat ik nu thuis blijf,
afstand houd, en voor korte tijd mijn eigen wensen even
opzij zet voor de algemene gezondheid van Nederland.
Want hoewel ik me helemaal prima voel, wil ik het
niet op mijn geweten hebben om per ongeluk iemand
te besmetten met een potentieel levensbedreigend
virus. Deze reflectie is helaas niet heel voor de hand
liggend. Ondanks de vele waarschuwingen in de media,
van premier Rutte en zelfs van de koning, gaan mijn
huisgenootjes nog steeds met de bus naar een date,
gaan studenten massaal ‘quarantainefeestjes’ vieren
en zit het strand in Scheveningen tjokvol. Hoe kan dit
toch? Waarom wilt niemand luisteren? Ik hoorde laatst
een zeer gevatte vergelijking: ‘het voelt net alsof je
weer in de kleuterklas zit, en er gaat steeds tijd van je
buitenspeeltijd af omdat twee klasgenootjes zich niet
aan de regels kunnen houden.’ Nederland, we zijn net
een kleuterklas, en dat baart mij grote zorgen.
Nog meer dan het negeren van de
veiligheidsmaatregelen en een totaal gebrek aan besef
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van de grote, potentieel desastreuze gevolgen die het
negeren van deze maatregelen met zich meebrengt.
Doet het hamsteren in de supermarkten en de spraak
van mijn generatie mij de stuipen op het lijf jagen.
Het massaal inkopen van eten, zo heftig dat er zelfs
vechtpartijen in de supermarkten plaatsvinden om een
rol wc papier, is tekenend voor de mentaliteit van de
nuchtere Hollander: ieder voor zich. In tijden van crisis
en onzekerheid, kiest men toch voor zichzelf, zonder ook
maar een moment te bedenken, dat iedereen eten nodig
heeft. Ik heb persoonlijk ruzie staan maken in de Lidl in
mijn dorp, omdat een oudere mevrouw aan de kant werd
geduwd door een jongere vrouw die de hele winkel aan
het leeg kopen was. Geen moment kwam het in haar op
dat deze mevrouw, een risicogroep, waarschijnlijk wel in
quarantaine moet, en dat deze mevrouw meer urgentie
heeft om spullen in te slaan dan zijzelf. Het gedrag van
sommige Nederlanders vind ik schokkend. Dus bij dezen
een hart onder de riem vanuit PINK!:
In tijden van crisis, in tijden van onzekerheid, geef niet
toe aan die angst en aan die impulsieve natuur. Geef niet
toe aan egoïsme, loop niet mee met de menigte. Net als
in andere crises, de ecologische crisis bijvoorbeeld, zijn
wij Pink!ers de rust, vinden wij de waarheid en handelen
wij naar onze idealen: compassie, vrijheid, gelijkheid
en mededogen. Dit houdt in, dat we niet hamsteren,
maar inzien dat wij samen door deze crisis heen moeten
komen, samen en niet alleen. Wij zorgen voor elkaar
en voor onszelf, zonder anderen in gevaar te brengen.
Wij gaan niet ‘toch maar wel’ naar buiten, omdat wij
de sportschool of een feestje belangrijker vinden. Wij
blijven preventief thuis om de zwakkere groepen te
beschermen. Wij laten ons niet gek maken door de
media en door elkaar, maar blijven vasthouden aan onze
idealen, aan onze vereniging, aan onze ethiek. Stay safe!
:)
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PINK! en de Brul-redactie zoeken jou!
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 Gelderland heeft nog plek voor een beheerder
en bestuurslid financiën. Bij interesse, stuur een e-mail
naar gelderland@pinkpolitiek.nl.
Afdeling Limburg heeft op dit moment behoefte aan
een secretaris, beheerder en een bestuurslid acties,
promoties en financiën. Bij interesse, stuur een e-mail
naar limburg@pinkpolitiek.nl.
Afdeling Midden-Nederland moet het momenteel
zonder secretaris, penningmeester bestuurslid promoties
stellen. Wil jij een van deze functie op je nemen, stuur dan
een mail naar midden-nederland@pinkpolitiek.nl.
Afdeling Noord-Brabant heeft op dit moment meerdere
bestuursvacatures: beheerder en bestuurslid financiën.
Bij interesse, stuur een e-mail naar
noord-brabant@pinkpolitiek.nl.

Afdeling Noord-Holland is op zoek naar een voorzitter,
beheerder, bestuurslid promotie en politiek. Bij interesse,
stuur een e-mail naar noord-holland@pinkpolitiek.nl
Afdeling Noord-Nederland ziet graag nog een
bestuurslid promotie, politiek, financiën en acties
verschijnen. Bij interesse, stuur een e-mail naar
noord-nederland@pinkpolitiek.nl.
Afdeling Overijssel verwelkomt graag een secretaris,
beheerder en een bestuurslid acties en politiek. Bij
interesse, stuur een e-mail naar
overijssel@pinkpolitiek.nl.
Afdeling Zuid-Holland is op dit moment voorzien. Toch
graag iets doen? Stuur dan 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 PINK!. Voor de landelijke vacatures
neem een kijkje via deze link.
De aganda van de komende maanden kun je hier vinden.
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