FemkeHalsema(4o):

'lk heb vaak hartzeer al
FemkeHalsema
stoptsneltweekoekjes
in haarmondvoordatze op de foto gaat.'lk hebnogniet
o n t b e t e n , ' l e g tze
u i t.H e tmo e te e nh e ksenketel
zijn,het lijsttr ekker schapcom biner
en
met
d ez or g
voorhaardriejarige
tweelingBrunoen Suzy.Openhartig
verteltFemkeoverde programmapunten
van
Cro e n L i n kesn h e t mo e d e rsch a p .
"Eigenlijkgedraag
ik me niet naarhetidealemodelvanwerkendeouder,wantik
zieik thuisook.Mljn dochterzingtde hele
werkmomenteel
zestigtot zeventiguur perweek.Ik hebvaakhartzeervanhetfeit
dag.Ze staatzingendop en gaatzingend
dat ik mijn kinderenzo wernigzíe.Tochzou ik het niet graagandersdoen.Ik vind
naarbed.Brunois eenechtjongetje.
Hij vernamelijkdatzowelvadersalsmoederszichmoetenkunnenontwikkelen.
Moeders
woesthet huis,vechten stoeit.Naastwitte
moetenniet gedwongen
thuis zitten omdatze geenopvangvoorhun kinderenheben zwaÍtescholenzoveelmogelijktegengaan,wil Groenlinksdatállescholenbrede
ben.Daaromwil Groenlinksgoedeen gratiskinderopvang.
Hier staattegenoverdat
de kinderbijslag
inkomensafhankelijk
wordt.Het is namelijkonnodigdatde allerscholenworden.Dit houdtin datscholen
hoogsteinkomensnaastgratiskinderopvang
ook nog eenskinderbijslagontvangen. eensoortbredebuurtcentra
worden.Met
Concreetbetekentdit datvanaftweekeermodaalde kinderbijslagminderwordt.We naastgewoneleerkrachten
ookmuziekdogratiswordt, de kwaliteitmoetook
willen niet alleendat de formelekinderopvang
centenen sportleraren.
Ookdevoorschool
is
omhoog.Hoeoudersde opvangvoorhun kindereninrichtenis vrij. Ik vinddatje de
onderdeel
vande bredeschool.Hier kunnen
verantwoordelijkheid
van oudershierin ergserieusmoetnemen.Ouderskiezenof
kinderenjonger
dan4jaar terechtalsze een
(taal)achterstand
voordegratisformelekinderopvang
ofvooreenpersoonsgebonden
budgetvoor
hebben.Het doelvanbrede
informelekinderopvang.
Datpersoonsgebonden
budgetis te vergelijken
met de 'rug- scholenis kinderenmet eenachterstand
zakjes'uit het speciaalonderwijs.Ouderskrijgeneenfinanciëlevergoedingom
meermogelijkheden
te bieden.Nu is er een
bijvoorbeeld
deoppasofnannyvante betalen,Brunoen Suzyhebbendriedagenper grootonderscheid
tussenachterstandskinweekeenvasteoppas.Mijn vriendis ééndoordeweekse
dagthuisen ik normaal
derenen kinderenmet kansen.Zo gaankingesproken
ook.Maartijdensde drukkecampagneperiode
lukt dat helaasniet.
derenvan oudersdievoldoendeverdienen
naarmuziekles,
huiswerkbegeleiding
en
Zwarte scholen'witten'
sportclubs.
En hangenkinderenuit
Groenlinksheeftnietstegenzwartescholenwaar allerleinationaliteitenen verschil- gezinnenwaar
armoedeheerst,op straat.
lendemaatschappelijke
klassenvertegenwoordigd
zijn. Maarals op eenzwarte
ldeal istische gedachte
schoolveelkinderenmet eenachterstand
zitten,ofals de schoolmono-etnisch
is
(alser alleenmaarTurkseof Marokkaanse
kinderenop zitten),wordthet eenander Mijn hardewerkenis eenaanslag
op mijn
gezinsleven.
verhaal.Mijn vrienden ik zijn nu bezigmet het zoekennaareengeschikte
schooi
Maarik realiseer
me dat ik niet
voorBrunoen Suzy.B!y'ons in de buurt zit eengeheelwitte én eenvolkomenzwarte de restvan mijn levenzoveelzal biijven
school.Dewitteschoolsoreektonsniet aanomdatheteenelitaire
werken.Ik bennogvierjaarverkiesbaar
voor
school is waar veel kinderenvan bekendeNederlandersop zitten. Ik
Groenlinks.Suzyen Brunozijn danT jaar
voed miin kinderen bewust in Amsterdam oo omdat ik vind dat
en ik zal ze dan uitleggenwaaromhun
ze een reëelbeeldvan de samenlevingmoeten kr!1'gen.
De
moederde eerstepaarjaarvanhun levenzo
school draagt hier aan bij. Ik ben met een groep ouders bezig hardgewerktheeft.Ondanksdat ik zevaak
'witten'.
de zwarte school uit onze buurt te
Dit betekent dat
mis,doeik hetdeelsvoorhen.Er
ontzettend
gedachte
we onze kinderen tegelijkertijdaanmeldenzodat er iets
zit eenidealistische
achter.Ikwil
meer balans in komt. Dezeschool spreektme aan omdat er datmijn kinderenopgroeien
in eenrijkeen
veel aandachtwordt besteedaan kunstvakken.De jeugd
welvarendesamenleving
waadnzeveelkanvan kinderen moet vrij en vrolijk zijn. Naast dat ze goed
senhebben.ZolangBrunoen Suzylekkerin
moeten leren lezen,schrljvenen rekenen,vind ik het net zo
hun vel zitten,is mijn werkgoedte doen.
belangrijk dat ze hun creatievetalenten kunnen ontwikkelen.
Maarals ze zrekzijn,kan ik me moeilijk
Tekenen,
toneelspelen
en zingengeeftplezierinje leven.Dat
concentreren.
Danwil ik blj zezijn."
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ik rnijn kinderen niet zte'

