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Letten, Litouwers, Polen, Belgen, Hongaren, Bulgaren, Zwitsers,

Tsjechen. Je ontmoet ze tijdens de Internationale

Summerschool 2004!
Van 6 tot en met 9 juli 2004 organiseert PerspectieF een Internationale Summerschool

waar jeugd uit heel Europa wordt verwacht. Tijdens deze Summerschool staat ontmoeting

tussen jeugd uit deze landen en leden van PerspectieF centraal. En PerspectieF, dat ben jij.

Daarom nodigen om tafel te gaan en één van de magazines te evalueren? Geef je dan

gauw op via de website of via perspex@perspectief.nu en vermeld in welk team je wilt

gaan zitten. we je van harte uit erbij te zijn! Het thema deze dagen zal Europa zijn.

Allereerst omdat Europa dit jaar erg in de belangstelling staat, in verband met de verkie-

zingen van het Europees Parlement en het Nederlandse voorzitterschap vanaf juli 2004.

Daarnaast is het thema 'Europa' erg geschikt voor een summerschool waar veel jongeren

aanwezig zijn uit landen die in mei toe zullen treden. Alle tijd dus om te ontdekken of de

Polen echt van plan zijn 'en masse' West-Europa te overspoelen, uit te vinden wat ze in

het oosten van ons kaaskoppen vinden en te testen wie er

meer van 'onze' EU af weet.Het thema zal nog verder uit-

gewerkt worden, evenals het programma en de locatie.

Zeker is dat gezelligheid, ontmoeting en discussie

elkaar in ruime mate zullen afwisselen! We hopen

jullie te kunnen verwelkomen in Brussel, of in het

Koetshuis in Driebergen. Letten, Litouwers, Polen,

Belgen, Hongaren, Bulgaren, Zwitsers, Tsjechen.

PerspectieF ontmoet ze tijdens de

Internationale Summerschool 2004!

Als je interesse of vragen hebt kun je mailen naar Rita Poppe

via r.poppe@student.rug.nl . Zo spoedig mogelijk zullen jullie

via nieuwsbrief, Ebate en de Europa-

avonden meer horen. Houdt deze

zaken dus in de gaten.

Excursie Tweede Kamer

Speciaal voor de jongeren organiseert PerspectieF op woensdag 2 juni 2004 en

woensdag 6 oktober 2004 excursies naar de Tweede Kamer. Dit is

je kans om met een van onze kamerleden te praten. Stel hen je

vragen en kijk hoe zij hun werk doen in de Tweede Kamer en in

hun fractiekamers. Loop mee door de Ridderzaal en nuttig een

lunch zoals zij die kunnen krijgen! Kortom: fractiekamers, Tweede

Kamer, Ridderzaal, lunch en een gesprek met één van onze kamer-

leden. Wees erbij en stel je vragen. De excursie is tussen 12:00 uur

en 17:00 uur. De kosten zijn: voor leden van PerspectieF 10 euro en

voor niet-leden 15 euro. Dat is inclusies de lunch. De kosten van rei-

zen naar en van Den Haag zijn voor eigen rekening.

Geef je op via aweening@christenunie.nl onder vermelding van je

naam, adres, postcode en woonplaats. Opgave en afmelden is moge-

lijk tot tien dagen voor de excursie.

Wil jij met je hele klas naar de Tweede Kamer? Informeer naar de

mogelijkheden!

De Nationale Jeugdraad is op zoek naar negen bestuur-

sleden (voorzitter, penningmeester, secretaris en 6 pro-

grammabestuursleden) die een jaar lang minstens drie

dagen in de week beschikbaar zijn om zich in te zetten

voor het vergroten van jeugdparticipatie op de verschil-

lende deelterreinen van de Nationale Jeugdraad. Een

bestuurslid van de Jeugdraad is een jongere (bij voorkeur

begin 20) die vanwege zijn of haar idealen in het bestuur

zit en opkomt voor het belang van jeugd en jongeren. Een

bestuurslid is daarnaast initiatiefrijk, kritisch, besluit-

vaardig en een echte teamspeler. Voor alle bestuursleden

geldt:

• een jaar lang minstens drie dagen in de week

beschikbaar zijn;

• een jongere (bij voorkeur begin 20, maar in ieder geval

niet ouder dan 29) die vanwege zijn of haar idealen

Bestuursleden Nationale

Jeugdraad gezocht (1)

PerspectieF en Gerald Troost inconcert 
Op 22 mei organiseert PerspectieFKampen samen met Gerald Troost eenconcert in Kampen. Op 11 juni kun je ze inDrachten verwachten. PerspectieF Fryslânis samen met ChristenUnieSmallingerland al druk met de voorberei-dingen. Op het programma staat behalveeen spetterend optreden ook cabaret.Ook komt er een prominenteChristenUnie gast spreken!

opkomt voor het belang van jeugd en jongeren;

• bij voorkeur ervaring opgedaan bij een 

jongerenorganisatie;
• men heeft bij voorkeur bestuurlijke ervaring en 

goed analytisch en organisatorisch vermogen;

• staat stevig in zijn/haar schoenen en is in staat het

belang van jongeren (op bepaalde onderwerpen)

goed onder woorden te brengen;

• een uitdaging zien in het leggen en onderhouden

van contacten met (nieuwe) jongerenorganisaties

en overige samenwerkingspartners;

een bestuurslid is creatief, initiatiefrijk, kritisch,

besluitvaardig en een echte teamspeler.

PerspectieF is een van de lidorganisaties van de

Nationale Jeugdraad. Voor meer informatie over de

mogelijkheden voor PerspectieF-ers kun je contact

opnemen met Marcel Benard, 06-14275167,

voorzitter@perspectief.nu

Op herhaling: kom in het evaluatie-

panel Perspex of Spektakel!

Op herhaling: kom in het evaluatiepanel Perspex of

Spektakel! We zijn nog steeds op zoek naar jongeren

die in een panel de Perspex en Spektakel willen  evalu-

eren. Een panel dat ieder nummer van de Perspex kri-

tisch onder de loep neemt en een panel dat eens goed

kijkt of de Spektakel nog leuker kan. We hebben jou

dus nodig om dit blad zo goed mogelijk in elkaar te

zetten. Heb jij eens per kwartaal wel een middagje

over om met een team om tafel te gaan en één van de

magazines te evalueren? Geef je dan gauw op via

perspex@perspectief.nu en vermeld in welk team je

wilt gaan zitten.

(2)



Om eens te kijken hoe het gesteld is met onze kennis van Europa, heb ik een mini-
onderzoek uitgevoerd. De testpersonen waren mijn broertjes. Thom (12) en Jan (7). Ze
kwamen niet veel verder dan een gezamenlijk ‘Nederland wordt Europees kampi-
oen!’, waarna ze weer verder gingen met voetballen. Toevalligerwijs hadden mijn
andere twee testpersonen, Ralf (20) en Mark (12) ook dezelfde associatie: ‘Europa? De
euro!’, waaraan Ralf toevoegde dat als hij gaat stappen, zijn geld sinds de invoering
van de nieuwe munt aanmerkelijk sneller op is dan in het guldentijdperk.
Het is duidelijk: Europa leeft onder jongeren. Om Europa bij jullie nog meer te doen
leven, hebben wij een hele Perspex aan dit onderwerp gewijd. Op donderdag 10 juni
zijn er immers verkiezingen voor het Europees Parlement en die verkiezingen zijn
minstens even belangrijk als die voor de Tweede Kamer. Ook als je helemaal nog niet
mag stemmen, blijft het interessant te weten wat Europa precies is en wat er
gebeurt.
Daarom is de Perspex-redactie onlangs afgereisd naar Brussel om voor jullie te kijken
wat de bestuurders van Europa precies uitvoeren. Daar hebben we gesproken met
Hans Blokland, lijsttrekker van de ChristenUnie-SGP. Als je benieuwd bent waarom
batterijen van groot belang zijn voor ons, lees dan verder op pagina 4 en Blokland
legt het je uit. Een andere kant van het Europees bestuur kan je leren kennen door
het interview met Joshua Livestro te lezen. Hij was de persoonlijk assistent van
Eurocommissaris Frits Bolkestein.
Naast alle Europa-getinte artikelen hebben we natuurlijk nog andere dingen te bie-
den. Op pagina 20 kan je zien wat onze voorzitter Marcel dit keer voor klus heeft
moeten opknappen. Als je zelf ideeën hebt voor de volgende keer, mail ze ons! Na de
‘intellectuelen’ uit Grunn’ is dit keer de beurt aan PerspectieF Dalfsen om zich aan
jullie voor te stellen. Wil je alles weten over vakantiewerk? Lees dan snel verder op
pagina 12. Veel plezier!

Remco van Mulligen

Expeditie Europa

De stelling

Bijbelstudie

Nederland is besekst

Vakantiewerk : een jaarlijks terugkerend feest

Verslag Algemene Vergadering

Euro heeft moeite met integratie

ECMP: nieuwe christelijke beweging in Europa

Voorzitter in uitvoering

Column Leon Meijer

Afdeling PerspectieF…  Dalfsen

Doe mee aan de PerspectieF-wedstrijden
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Bij aankomst bij het Europese Parlement valt het
contrast op met de omgeving. Toegegeven, je zit in
België, maar toch…. luxueuze gebouwen, mooie vrou-
wen en mannen strak in pak bepalen opeens het
straatbeeld. En om alles perfect te maken, komt de
persvoorlichter van de Europese ‘kleine luyden’ aan-
lopen. Hij stelt zich voor als Walter Monster, werkzaam
voor de eurofractie van de ChristenUnie-SGP. Monster
neemt ons mee naar Hans Blokland, al tien jaar lid van
het Europees Parlement. Hij is erg in zijn sas. Zojuist is
zijn voorstel over batterijen, waar hij dagenlang mee
bezig is geweest, aangenomen door het Europees
Parlement.

Door Walter Monster

m.m.v. Jochem Meeuwsen, Simcha Looijen en Sibrand de Boer

Expeditie Europa: batterijen

zijn best belangrijk

Europa is weer hot en elk zichzelf respecterend politiek blad richt zijn ogen op

Europa is onzijdig Vanzelfsprekend ontkomt ook de redactie van Perspex hier aan,

dus de redactie maakte een ‘snoepreisje’ naar de hoofdstad van Europa: Brussel.
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Blokland over lobbyen
Nederland is heel principieel. We hebben een
standpunt en daar houden we ook aan vast als
we er alleen in staan. In het begin heb je vaak nog
medestanders, maar die zie je dan verdwijnen.
Landen ruilen onderling dingen uit. ‘Jij krijgt dit
als ik dat krijg’.
Ook de Tweede Kamer speelt daar een rol in. Als
een minister gaat onderhandelen over een
bepaald voorstel en hij komt terug naar de Kamer
en zegt: ‘Ik heb gevochten als een leeuw, maar
helaas…’ is er niks aan de hand. Maar als die
terugkomt en zegt: ‘Ik heb niet alles bereikt, maar
ik heb compromissen gesloten op die en die pun-
ten’, dan zijn de rapen gaar.
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Reportage Europa

Veel mensen zullen zich niet erg druk maken
om batterijen
Blokland: “Snap ik, maar dit is belangrijk. Van de 15 lid-
staten hebben er 5 een goed verwerkingsproces. Dat is
niet goed voor het milieu. In batterijen zitten namelijk
stoffen als kwik, lood of
cadmium. In veel landen
zijn de stortplaatsen niet
goed, waardoor batterijen
doorroesten en allerlei
metalen in het grondwater
komen. Door dit voorstel
komt er een ban op zware
metalen en komt er een einde aan een belangrijk
milieuprobleem. Ook wordt een goede inzameling van
batterijen geregeld.”

Hoe lang zal het duren voordat dit proces is
doorgevoerd?
“Een jaar of zeven. Het is een lange weg. In  Nederland
is alles geregeld, maar in Groot-Brittannië bijvoorbeeld
helemaal niet. Laatst nam de voorzitter van de com-
missie haar batterijen mee vanuit Engeland om ze in
Brussel in te leveren, omdat het in eigen land niet
kon.”

Kort daarna moet het gesprek onderbroken worden,
omdat Blokland naar een vergadering moet van de
Economische en Monetaire Commissie. Bij binnen-
komst in de zaal worden we doorverwezen na de ban-
ken achter de europarlementariërs. We bevinden ons in
het gezelschap van een grote kudde medewerkers, pers

en andere belangstellenden. Het oog valt op de ver-
taalcabines. Alles wordt in de 13 talen van de Europese
Unie vertaald. Een aantal wat na de uitbreiding zal
oplopen tot 19. En als je bedenkt dat in elke cabine drie
personen zitten om alle mogelijke varianten

(Nederlands-Duits, Frans-
Grieks, Zweeds-Spaans etc.) te
vertalen, krijg je een beeld van
de complexiteit van de
Europese instanties en de
hoge kosten die dit met zich
meebrengt. Al het werk doen
in het Engels of Frans is geen

optie, omdat dan voorbij gegaan wordt aan het begin-
sel dat iedereen zijn eigen taal moet kunnen spreken.
En bovendien zou het de van geboorte Engels- of
Franssprekende parlementariërs  een natuurlijk voor-
deel opleveren. Niet eerlijk ten opzichte van de rest.
Dan begint de Europese commissaris Pedro Solbes Mira
zijn rede. Vandaag is zijn afscheid. Hij verlaat ‘Europa’
om in eigen land Spanje minister van Financiën te wor-
den. Op een saaie, eenstemmige toon begint Mira zijn
betoog. Eerst kan daar nog aan ontkomen worden door
aan alle knopjes van je koptelefoon te draaien, maar na
een minuut of tien kom je er toch achter dat je niks
van zijn verhaal kan volgen in het Italiaans of Deens.
Dan maar in het Nederlands, maar ook daar klinkt het
niet echt opwindend in. Gelukkig neemt Walter
Monster ons na een half uur mee naar een ander
debat. In de zaal iets verderop is een debat over  fraude
in het Europees Parlement aan de gang 

“Door ons voorstel komt er
een ban op zware metalen en

komt er een einde aan een
belangrijk milieuprobleem.”

Blokland over fraude
Er is te weinig verbetering. Laatst werd een
Commissaris geconfronteerd met fouten op zijn
gebied. Zijn antwoord: ‘Ik wist het niet, dus ben ik niet
verantwoordelijk’. Hij is niet schuldig, maar wel verant-
woordelijk. Misschien was dit gewoon een ‘slip of the
tongue’, of is dit
Zuid-Europese variant op verantwoordelijkheid dragen.
De vorige commissie is gevallen door een gebrek aan
verantwoordelijkheidsbesef.
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Rapport
De Oostenrijkse parlementariër Hans-Peter Martin wil
hij aan de kaak stellen dat een groott aantal europarle-
mentariërs even komt tekenen voor het presentiegeld,
maar daarna rustig weer verdwijnt. Tegenover het
Duitse tijdschrift Bild heeft hij verteld dat hij zijn colle-
ga’s is gevolgd met een verborgen camera en dat hij

beschikt over een lijst van bijna 200 namen die zich
schuldig zouden maken aan dit vergrijp. Deze actie
wordt hem door zijn collega’s niet in dank afgenomen.
Zij beschuldigen hem ervan dat hij het rapport twee
jaar op de plank heeft laten liggen en het nu vlak voor
de verkiezingen gebruikt voor electorale doeleinden.
Ook op de kwaliteit van het rapport is heel wat aan te
merken. ‘Een vodje’ is de ongewoon harde kritiek. Met
verontwaardigende bewegingen en een boze blik, met
het oog op de aanwezige cameraploegen, ziet Martin
hoe zijn rapport massaal wordt afgewezen.

Laatste dagen
Het zijn de laatste dagen van de parlementariërs die
zijn gekozen in 1999. Sommige zullen terugkomen,
maar een groot gedeelte ook niet. Ook de uitbreiding
met 10 nieuwe landen zal zorgen voor een vloedgolf
van nieuwe personen in Brussel. Ook de ChristenUnie-
SGP-fractie kan niet voortbouwen op oude zekerheden.
Zo is de keuze in welke fractie zitting wordt genomen
na de verkiezingen onzeker. Het Parlement is verdeeld
in een aantal fracties, samengesteld uit partijen uit
meerdere landen, wiens idealen bij elkaar in de buurt
liggen. Het lid worden van een fractie heeft vele voor-
delen, zoals accommodatie, budget en spreekrecht in
de vergaderingen. Nu nog zetelt de ChristenUnie-SGP

in de kleine EDD-fractie (Europa van Democratieën in
Diversiteit). Een fractie van 18 parlementariërs uit 4
landen die ideologisch gezien niet heel veel met elkaar
te maken hebben. Groot voordeel van de fractie is dat
er geen fractiediscipline geldt en omdat een aantal
parlementariërs uit de EDD-fractie het laat afweten,
blijft er bijvoorbeeld veel spreektijd en plaatsen in
commissies over. De ChristenUnie-SGP maakt daar
dankbaar gebruik van. Zo spreekt Rijk van Dam
(ChristenUnie-parlementariër) in de plenaire vergade-
ring meer over het onderwerp landbouw dan zijn CDA-
collega  Albert-Jan Maat, die lid is van de landbouw-
commissie.

‘Een vodje’ is de ongewoon
harde kritiek.

“Alleen wij, de Hongaren en
misschien een verdwaalde Est
hebben een serieuze kans om

een zetel te halen.”
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Blokland over de Tweede Kamer
Zeventig procent van de wetgeving komt uit
Europa. Volgens mij realiseert de Tweede Kamer
zich dat niet helemaal meer. Ze zijn veel te veel
met zichzelf bezig. Laatst zij Femke Halsema: ‘Het
is niet voor niets dat Gert Schutte uit de Kamer is
vertrokken. Er is steeds minder aandacht voor
wetgeving’. Nederland heeft dan ook een grote
achterstand om de Europese wetgeving in te
kaderen binnen haar eigen wetgeving.
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ECPM
Het liefst wil de ChristenUnie-SGP  deel blijven uitma-
ken van een fractie van christelijke partijen, maar die
kans zit er niet in. De ChristenUnie heeft internationaal
haar krachten gebundeld met een aantal christelijke
partijen, onder andere afkomstig uit de nieuwe lidsta-
ten, om te komen tot zo’n christelijke fractie. De bewe-
ging heet ECPM (European Christian Political
Movement). Monster: ‘Dat zou het mooist zijn, maar is
niet realistisch. We halen nooit genoeg zetels. Alleen
wij, de Hongaren en misschien een  Est hebben een
serieuze kans om  zetels te halen.’ Een overstap naar de
Europese Volkspartij (EVP), waar onder andere het CDA
deel van uit maakt, behoort ook tot de mogelijkheden.
Waarschijnlijker is dat de fractie verder gaat als onder-
deel van de EDD.

Blokland over het Nederlands voorzit-
terschap
Het zal rustig worden. De Europese Commissie
komt pas in oktober weer met voorstellen en het
Europees Parlement is nieuw, dus die hebben
ook even tijd nodig. Nederland zit in een lastige
positie. De Ieren hebben ook niet veel overgela-
ten voor Nederland. Het is een van de beste voor-
zitterschappen van de laatste tien jaar. De rege-
ringsleiders gaan in juni overleggen over de
Europese grondwet en als ze daar uitkomen,
heeft Nederland daar niks aan.

Them
a achtergrond



“Ik heb de discussie op een afstandje gevolgd. Op zich
vind ik de discussie zinnig, maar ik heb erg het idee dat
een aantal mensen de discussie voor een deel gebrui-
ken om zich zelf te profileren. Op Ebate sprongen een
aantal mensen, bij wijze van spreken, een gat in de
lucht toen ze zagen dat ze in het Reformatorisch
Dagblad stonden. Gelukkig geven ze het zelf toe.”
Marieke Wendel de Joode, Almelo

“Of ik me welkom voel? Nee. Dat hoeft ook niet, omdat
een politieke partij nu eenmaal geen gezelligheidsclub
is. De partij streeft doelen na die hem zeer aanspreken.
Om die reden wil ik  me als partijlid aansluiten. Ik heb
me binnengevochten. Er was net genoeg basis om de
Uniefundering te onderschrijven. Ik vind ook niet dat
de ChristenUnie moet zeggen tegen rooms-katholie-
ken: worden jullie maar lid want die belijdenissen doen
er niet toe.”
Arnout van Kempen (katholiek en lid van de
ChristenUnie), Amsterdam

Reageer de volgende keer op de stelling:

Turkije moet lid worden 
van de Europese Unie
Ben je Turk of Nederlander? SGP-er of lid van de LPF?
Hou je van Lingo of kijk je toch liever naar Bert van
Leeuwen? Lijk je op Sugar Lee Hooper of juist op
Jamai? Het maakt ons allemaal niet uit, dus mail je
mening naar perspex@perspectief.nu

“Het is evident dat er strijdpunten zijn tussen het lid-
maatschap van de Rooms-katholieke kerk en
PerspectieF, omdat men anders denkt over de aard en
daarmee ook over het gezag van de Bijbel. Rooms-
katholieken moeten hierop gewezen worden.”
Jonathan T. van Tongeren, Apeldoorn

Een Rooms-katholiek kan geen lid worden van de
ChristenUnie, tenzij hij of zij de Unie-fundering onder-
schrijft. En die bijbelgetrouwe Rk-leden zijn er.
Caspar Voorberg, Houten

“Ik hoor inderdaad wel eens van partijgenoten die
menen dat de ChristenUnie de poorten gesloten houdt
voor rooms-katholieken die lid willen worden. Dat is
een vooringenomen standpunt, want er is geen uit-
spraak van het bestuur of van het Uniecongres die dat
heeft vastgelegd. Wat mij betreft komt die uitspraak er
ook niet. Ik heb liever dat we het over de politieke
inhoud hebben dan over de vraag uit welke kerk
iemand komt.”
Thijs van Daalen (voorzitter ChristenUnie), Zeewolde

Katholieken kunnen gewoon lid

worden van de ChristenUnie

Het laatste artikel in Perspex over rooms-katholieken heeft veel te weeg

gebracht. Publicaties in het Nederlands Dagblad, Reformatorisch Dagblad,

het Katholiek Nieuwsblad en uitzendingen op Radio 1 waren het gevolg.

De redactie van Ebate gaf een vervolg aan de discussie door een avond te

beleggen waarop ChristenUnie-voorzitter Thijs van Daalen stelde dat

rooms-katholieken welkom zijn als lid. De discussie hier overdoen is

eigenlijk niet meer nodig, maar kort een aantal meningen op een rijtje.

De stelling
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Europa
Door Johannes de Jong

Hebben we als christenen iets met Europa te
maken? Als mensen die zich bezig houden met
christelijke politiek is onze omgeving van belang
maar dat geldt voor iedereen die zich bezig
houdt met politiek. Natuurlijk, we zijn als
Nederlanders ook Europeanen maar dat heeft
weinig te maken met ons christen-zijn. Of ligt
het toch anders? Heeft het feit dat we hier zijn
als christenen die zich bezig houden ook een
bepaalde verplichting voor ons in Europa? 

Deze bijbeltekst gaat erover dat Paulus geroepen
wordt om het evangelie in Macedonië te verkon-
digen. Hij moet naar Europa toe! Het interessan-
te van deze tekst is dat Paulus de Macedoniërs
‘te hulp’ moet komen. Ze zitten op hem te
wachten! Tenminste….. Niet echt, in de eerste
stad die ze aandoen (Filippi) worden ze al vrij
snel in de gevangenis gesmeten. Oftewel, in
Gods ogen is de nood groot maar die wordt niet
altijd erkend door de mensen. Desondanks blijft
de roeping er wel! Ook in het Europa van nu zien
we dat in de ogen van veel christenen de
geestelijke nood groot is. Nederland is onderdeel
van de West-Europese cultuur en daar spelen de
grootste problemen op geestelijk gebied. Deze
problemen hebben hun weerslag op de politiek.
In heel West-Europa wordt de maatschappij killer
en harder. Er is minder aandacht voor de armen
en er is minder ruimte voor de vreemdeling. Ook
in de Europese politiek is het hard nodig om op

te komen voor het milieu en voor een goede
omgang met de derde-wereldlanden. Ook in het
Europees Parlement wordt er gediscussieerd over
kloneren, abortus, euthanasie. Een materialisti-
sche leegte is de uitdaging voor de christelijke
politiek in Europa, ook als die leegte niet wordt
erkend. 

Maar wat kunnen we als kleine ChristenUnie in
dat grote Europa? Moeten we niet juist tegen dat
grote EU-apparaat zijn waarin mensen nummers
worden en menselijke noden belangen? Als we
weten dat de opdracht er is, dan is het de uitda-
ging om in die leegte onze broeders en zusters
in de politiek te zoeken. En die zijn er! Net zoals
Paulus in Filippi een paar mensen bij de rivier
vond en een kleine gemeente stichtte zo kunnen
we met andere christenen in de Europese poli-
tiek samenwerken. Met de ervaring en kennis
die we hebben kunnen wij hen te hulp komen.

Maar ook het omgekeerde geldt. Als wij de
mensen te hulp komen worden we zelf ook ver-
rijkt. We kunnen ook leren door ons actief in
Europa in te zetten. Paulus werd door Lydia de
Purperverkoopster opgevangen. Wij kunnen ook
versterking en bemoediging ervaren door te
weten en te horen van andere christenen die in
de Europese politiek het evangelie handen en
voeten willen geven. We worden nog steeds
geroepen om hier in Europa aan de slag te gaan!   

B
ijbelstudie

Handelingen 16: 9-10 (11-40)
,,Daar [in Troas] kreeg Paulus ‘s nachts een visioen waarin een man uit
Macedonië hem toeriep: ‘Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp!’.
Toen Paulus dit visioen had gezien, wilden we meteen naar Macedonië ver-
trekken, omdat we eruit opmaakten dat God ons geroepen had om aan de
mensen daar het evangelie te verkondigen.”



Prostitutie als ‘legale’ baan. Een feit, dat sinds kort
wettelijk is toegestaan. ‘Achter het raam’ (tippe-
len is nog steeds verboden)  als onderneming.
“Als politica wil ik prostitutie niet zien als een baan en als
christen is dit al helemaal onaanvaardbaar. Dit ‘vak’ mag niet
gezien worden als werk. Sinds kort is het bordeelverbod in ons
land opgeheven na jarenlang gedoogbeleid. De bedoeling is
dat prostitutie gewoon een beroep zal worden waarin een
bezoekje aan het arbeidsbureau voor inschrijving gewoon de

normaalste zaak van de wereld zal zijn. Een vak dat dus ook in
aanmerking komt voor box 1 van de belastingdienst. Wie weet
komt er zelfs nog een subsidieregeling voor de startende
prostituees. Of misschien zelfs wel een vakbond voor deze
ondernemers, hoewel die er al is, namelijk de rode draad.”
De prostitutie is nog steeds een ‘vak’ waar criminaliteit en ook
illegaliteit bij komen kijken. Het voordeel van deze vernieuw-
ing is dat deze groep nu rechtmatig aanspraak maakt op de
rechten die zijn weggelegd voor werkend Nederland. Het is
dus de taak van de overheid om te controleren dat deze vrou-
wen en mannen een veilige en hygiënische werkplek hebben.

Hoe ziet u de toekomst voor het zogenoemde
‘oudste beroep in de wereld’ in Europees perspec-
tief binnen Nederland, lettend op het feit dat lan-
den van het Oostblok lid zullen worden van de
Europese Unie?
“Waarschijnlijk zal de stroom van prostituees uit het Oostblok
sterk toenemen. Dit mogen we niet onderschatten. De toe-
stroom van meisjes uit het Oostblok is op dit moment al rela-
tief hoog ondanks het feit dat veel van deze vrouwen belan-
den in de illegaliteit.” Volgens Yvette moet de Nederlandse
overheid de stroom van deze prostituees beperken. Dit zou bij-
voorbeeld kunnen door het verminderen van het aantal ver-
gunningen. Door deze maatregel zal strafbare, dus onrechtma-
tige prostitutie weer toe kunnen nemen. Daarom is het de
taak van de overheid en politie om ook toezicht te houden en
regelmatig controles uit te voeren.
Prostitutie wordt gedoogd in bijna alle Europese landen.
Vanwege de illegaliteit en het gedoog in die landen, bestaat er
een reële kans dat Nederland wel eens een bordeeleiland zou
kunnen worden. Het rapport Eriksson van het Europees parle-
ment pleit er gelukkig voor om prostitutie verboden te houden
in Europa, vanwege de uitbuiting van der vrouw. Hopelijk kan
Europa hiermee Nederland op de vingers tikken en de ophef-
fing van het bordeelverbod terugdraaien.

In  hoeverre is het realistische om de prostitutie
als het ware te verbannen?
“Vanuit christelijk standpunt is prostitutie iets wat niet getole-
reerd mag worden. Maar een totaal verbod is ook niet echt
realistisch.” Maar wat dan wel? “Het is nog steeds zo dat elk
mens zelf verantwoordelijk is voor wat hij of zij doet. Maar
voornamelijk vrouwen zijn nog vaak slachtoffer van geweld en
vrouwenhandel. We moeten natuurlijk ook niet ons hoofd in
het zand steken.” Volgens Lont is de slavenhandel binnen dit

Nederland is besekst
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Door Josha Sietsma

Yvette Lont, deelraadslid ChristenUnie Amsterdam, is bezorgd over de gevolgen
van de opheffing van het bordeelverbod. “Ik maak mijn grote zorgen over de hui-
dige hulpverlening, die vaak steken laat vallen, en een tekort heeft aan uitstap-
programma’s voor de prostituees.” 
En hoe zit het eigenlijk met de veiligheid van de prostituees, wordt die verhoogd
of blijft dat hetzelfde?
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voor de beste oplossing.” Dit houdt in dat zorginstanties voor
alcohol- en drugsverslavingen, maar ook geestelijke instellin-
gen, moeten gaan samenwerken met de instanties voor de uit-
stapprogramma’s. Zo krijg je dus een orgaan dat verantwoor-
delijk is voor  ex-prostituees en de daar omheen liggende
vraagstukken. Dit is best haalbaar. Prostitutie legaliseren is
een makkelijke manier om het hoofd af te wenden van de
schadelijke gevolgen van het bureaucratische bestel.

Slot, wie heeft schuld?
De maatschappij, dus ook u, is medeverantwoordelijk voor de
miserabele toestand waarin de prostitutieambiance is gele-
gen. De oplossing voor het probleem wordt mede gezocht in
de hulpverlening. Dit is niet juist. De maatschappij moet ver-
anderen. De gedachtepatronen van veel mannen, maar ook
vrouwen, moeten veranderd worden. De seksualisering van de
maatschappij moet acuut stoppen. Maar we moeten niet ver-
geten dat de wereld waarin we leven erg geseculariseerd is. De
christelijke normen en waarden bieden een goed alternatief
voor de secularisering van onze wereld. Prostitutie kan wel ver-
boden worden, maar ‘de vraag’ blijft wel bestaan. De vraag
moet dus aangepakt worden. Maar dit is makkelijker gezegd
dan gedaan. Om dit te veranderen zou de hele maatschappij
ontsekst moeten worden. Acties als Stop de Porno van de
ChristenUnie-jongeren zijn daarbij een stap in de goede
richting.

beroep gewoon realiteit. “De politie moet stoppen met alleen
controleren en maar eens beginnen met straffen te hanteren,
ook voor de prostituant (bezoeker) bij een bezoek aan bijvoor-
beeld een illegaal verblijvende prostituee.”
De frustratie van Yvette Lont is begrijpelijk. Door het zwakke
beleid van de afgelopen jaren in Nederland (lees: gedoogbe-
leid) is het autoritaire gezicht van de politie zoek. De politie
moet de controle scherper uitvoeren en de prostituees werke-
lijk gaan beschermen en als nodig, de hoerenloper en pooier
bestraffen.
Dat er mensen zijn die naar de hoeren gaan is een duidelijk
gegeven. Een avondje Wallen staat gelijk aan een dagje naar
de Efteling. Helaas. Misschien niet voor u lezer, maar waarin
verschilt een avondje Wallen van een avondje pornosites kijken
op het internet? We moeten stoppen met oordelen en gaan
werken aan oplossingen. Waar draait het werkelijk om? Zonder
vraag geen aanbod, het probleem moet aangepakt worden bij
de wortel.

Lont: “De huidige regelgeving is te vaag. Om betere omstan-
digheden te creëren en daardoor ook de prostitutie te beper-
ken is het van belang dat er meer duidelijke regels worden
bepaald. Een meer strikte regelgeving begint bij de antwoor-
den op vragen zoals waar en hoe wil men prostitutie in de stad
hebben. Veel gemeentes zijn vaak onduidelijk over de positio-
nering van een bordeel. En of een eroscentrum de oplossing is,
blijft ook nog de vraag. Overleg met de prostituees, wat
betreft centralisering, zal zijn vruchten kunnen afwerpen om
het probleem meer te concentreren. Maar als het aan mij ligt
moet de overheid meer investeren in uitstapprogramma,
omdat uit onderzoek blijkt dat 75% van de prostituees er liever
vandaag mee willen stoppen.”

Zijn de uitstapprogramma’s voor prostituees die
een andere weg in willen slaan wel vruchtbaar?
Yvette Lont: “Nee, er zijn te weinig instanties. De zorg is inef-
fectief en inefficiënt. Het is in ieder geval duidelijk dat een vol-
ledige c.q. complete zorgbehandeling niet bevorderend werkt.
Prostituees die uitstapprogramma’s volgen zijn vaak ook ver-
slaafd of hebben alcoholproblemen. Decategorisering is hier-



Welk werk mag ik doen?
Op het moment dat het einde van het school- of studiejaar
nadert, ga je misschien stilstaan bij de vraag welke werk-
zaamheden je mag doen als je in de vakantie wilt gaan
werken. Hieronder zal ik aandacht besteden aan een tweetal
leeftijdscategorieën met als belangrijkste insteek de grote
vraag: welk werk mag je doen?

Je bent jonger dan 18 jaar
Deze categorie kan verder onderverdeeld worden in twee
subcategorieën. Dit heeft te maken met welke werkzaam-
heden je wel en niet mag doen. Als je 13 of 14 jaar bent mag
je onder bepaalde voorwaarden werken in de schoolvakantie
of daarbuiten. Er wordt wel onderscheid gemaakt in hoeveel
je mag werken in de schoolvakanties en hoeveel je daarbui-
ten mag werken. In de schoolweken is de basisregel dat

school voor gaat. Het is niet de bedoeling dat je op deze leef-
tijd naast school elk vrij uurtje dat je hebt werkt. Op school-
dagen mag je daarom maximaal 2 uur per dag en maximaal
12 uur per week werken. In de weken dat je vakantie hebt,
mag je 35 uur werken. Je mag als je 13 of 14 bent alleen “niet-
industriële hulparbeid van lichte aard” doen.
Als je valt in de categorie 15 tot en met 17 jaar, mag je alleen
licht werk doen. Bepaalde werkzaamheden zijn dan uitdruk-
kelijk verboden. In dit geval moet je denken aan het werken
met gevaarlijke stoffen en werken aan of bij gevaarlijke
machines. Verder mag je onder de 18 niet overwerken of
nachtarbeid verrichten. Als je 16 of 17 jaar bent, mag je aller-
lei werkzaamheden doen, met als stelregel dat het niet
gevaarlijk of schadelijk is voor je gezondheid. Als er risico’s in
je werk zitten mag je dit alleen doen als je onder begeleiding
staat van een ervaren collega.

Vakantiewerk: een jaarlijks

terugkerend feest

Vakantiewerk: een jaarlijks

terugkerend feest
Door Niels Rook

Als het einde van het schooljaar nadert, breekt voor scholieren en studenten een drukke tijd aan: je

moet op zoek naar vakantiewerk! Je wilt immers voldoende saldo op je rekening te hebben om

leuke dingen te doen en je hobby’s te financieren. In dit artikel besteden we aandacht aan de

andere kant van het vakantiewerk. Mag je eigenlijk wel het werk doen dat je op het oog had en

klopt het dat je werkgever je een bepaald salaris moet geven? Heb je er wel eens aan gedacht dat

je ook teveel kunt verdienen? 
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Je bent 18 jaar of ouder
Als je 18 jaar of ouder bent, mag je in principe alle werk-
zaamheden verrichten, mits het geen gevaar oplevert voor je
gezondheid. Dit betekent niet dat je werkgever van je kan
verlangen dat je alleen maar in nachtdiensten werkt of dat
je 60 uur per week moet werken. Om dit soort dingen te
voorkomen, is de Arbeidstijdenwet opgesteld. Het is te uit-
voerig om de regels uit de Arbeidstijdenwet hier op rijtje te
zetten . Hiervoor kun je kijken op de website van JongGMV:
www.jonggmv.nl, klik op ‘Publicaties’ en dan op ‘Info’s’.

De arbeidsovereenkomst  
Op het moment dat je aan de slag gaat met je vakantiebaan,
word je aangemerkt als werknemer of werkneemster. Dat
geeft misschien een hele zware lading aan je vakantiebaan,
terwijl je dit niet wilt: het is immers maar een vakantiebaan.
In de wet staat aangegeven dat “wanneer je je als werkne-
mer of als werkneemster verbindt om, tegen loon, in dienst
van een werkgever, gedurende zekere tijd, arbeid te verrich-
ten” er sprake is van een arbeidsovereenkomst. In principe
maak je aan het begin van je vakantiebaan mondeling
afspraken over je rechten en plichten. Het is verstandiger om
dit schriftelijk vast te leggen in een arbeidsovereenkomst.
Het lijkt misschien formeel en overdreven, maar het is wel
het verstandigste. Zo voorkom je onduidelijkheden en teleur-
stellingen. In een arbeidsovereenkomst staat onder andere:

• De naam van de werkgever en het adres van de werk-
plek;

• De naam van de werknemer of werkneemster;
• De functie waar het om gaat;
• De functieomschrijving;
• Het tijdstip per wanneer de overeenkomst ingaat;
• Het aantal uren dat je werkt en de tijden waarop je moet

werken;
• Het salaris dat je ontvangt en de vakantietoeslag;
• Het aantal vakantiedagen waar je recht op hebt;
• De opzegtermijn als je wilt stoppen met je vakantiewerk;
• De datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt.

Bijverdienen naast kinderbijslag en studiefinan-
ciering 
Als je nog geen 16 jaar bent en je woont thuis, mag je net
zoveel bijverdienen als je wilt. Tenminste, als je binnen de
wettelijke kaders van de Arbeidstijdenwet blijft.
Ben je 16 of 17 jaar en woon je thuis dan mag je per drie
maanden maximaal ¤ 1175 netto verdienen. Op het moment
dat je meer verdient, krijgen je ouders het volgende kwartaal

geen kinderbijslag. Ontvangen je ouders dubbele kinderbij-
slag dan mag je maximaal ¤ 781 netto per drie maanden ver-
dienen.

In de maanden juni, juli en augustus mag je boven op het
vastgestelde bedrag dat je hierboven hebt kunnen lezen nog
eens ¤ 1050 netto verdienen met je vakantiebaantje, zonder
dat de kinderbijslag voor je ouders in gevaar komt. Dit geldt
alleen voor vakantiewerk.

Voor wat betreft de studiefinanciering mag je in 2004 ¤
10.218,46 netto bijverdienen. Als je boven dit bedrag uitkomt,
moet je je studiefinanciering voor dat jaar stopzetten en
moet je je OV-studentenkaart inleveren. Als je dit niet doet,
kom je later in problemen. Je inkomsten worden bovendien
gecontroleerd door de Belastingdienst. Op het moment dat
blijkt dat je teveel hebt verdiend, moet je de teveel ontvan-



gen studiefinanciering met rente terugbetalen. Als
je je OV-studentenkaart ten onrechte in bezit
houdt, moet je ¤ 68 per halve maand, oftewel ¤ 136
per maand boete betalen.

Minimumloon
Volgens de wet heeft iedereen die werkt ten min-
ste recht op het minimumloon plus een vakantie-
toeslag van 8 procent. Je werkgever mag niet min-
der betalen dan het wettelijk minimumloon.
Hoeveel je minimaal hoort te verdienen hangt af
van je leeftijd en het aantal uren dat je werkt. Het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
past de minimumlonen meestal twee keer per jaar
aan, meestal in januari en in juli. Als je op dit
moment 13 of 14 jaar bent dan bestaat er voor jou
nog geen wettelijk minimumloon.

Ziektekostenverzekering: ziekenfonds of 
particulier 
Als je korter dan drie maanden  een vakantiebaan
hebt, hoef je je niet bij het ziekenfonds aan te mel-
den. Als bij jou het bovenstaande het geval is, blijf
je gewoon via je ouders meeverzekerd. Je werkge-
ver houdt het deel dat hij betaalt (het werkgevers-
deel) in van je loon. Jouw eigen deel (het werkne-
mersdeel) wordt ook van je loon ingehouden. Deze
premie  kun je met een restitutieformulier terug-
vragen bij de verzekeringsmaatschappij van je
ouders. Om de premieteruggave niet te laten ver-
jaren moet je dit binnen een half jaar nadat je
gestopt bent met je vakantiewerk aanvragen.
Op het moment dat je langer dan drie maanden
werkt bij een werkgever moet je je verplicht verze-
keren bij een ziekenfonds en de verzekering bij je
ouders laten stopzetten.

Zwartwerken, wel of niet?
Als je zwart gaat werken krijg je je loon meestal
contant. Dit lijkt op het eerste gezicht voordeliger.
Maar als je zwart werkt worden er geen sociale

premies voor je afgedragen, wordt er geen
belasting betaald en ben je niet verzekerd. Het
vervelende gevolg hiervan is dat je tijdens ziekte of
vakantie meestal niet doorbetaald wordt.
Daarnaast is zwartwerken volgens de wet verbo-
den en kan het voor jou en je werkgever vervelen-
de gevolgen hebben. Je loopt het risico dat je te
maken krijgt met de Belastingdienst die het geld
dat ze niet hebben ontvangen alsnog wil innen.
Daarbij kan de belastingdienst fikse boetes opleg-
gen. Zwartwerken: niet doen dus!

Niels Rook is juridisch medewerker bij JongGMV.
Wil je meer weten over JongGMV, kijk dan op
www.jonggmv.nl of bel: 038 42 54 375.
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Vereniging

Maar daarna is het tijd voor kritische vragen. Frank Visser wil
weten waarom PerspectieF geen condoleantie voor het
overlijden van prinses Juliana op haar website heeft staan.
De koningsgezinde Benard sust de zaak: 'Iedereen weet hoe
lief het koningshuis ons is'. En Johannes de Jong, alias 'het
behang van PerspectieF' haalt in de herfst van zijn
PerspectieF-cariere nog een mooi kunststukje uit. Dankzij een
motie van hem spreekt de ALV uit dat Rooms-katholieken
welkom zijn binnen de jongerenorganisatie, binnen de huidi-
ge grondslag van de partij.

Daarnaast wordt de aangepaste begroting besproken.
Doordat een groot aantal leden geen contributie heeft
betaald, komt hiervoor geen subsidie binnen. Het gaat om
een groot bedrag, maar met wat creativiteit zal de schade
beperkt blijven. Peter de Kluijver, verantwoordelijk voor de
aangepaste begroting, zegt: 'Dit jaar wordt een erg krap jaar,
maar daarna zal alles 
langzaam beter worden'.

Ook worden 4 nieuwe bestuursleden gekozen. Rita Poppe
(internationaal secretaris), Jenne Minnema (intern), Simcha
Looijen (mediazaken) en Kirsten van Haften (promotie en
acties) worden gekozen. Helaas moet er ook afscheid worden
genomen. Bestuurslid Jurgen van Houdt (extern) neemt naar
ruim 2 jaar afscheid. Ook van Mark Smidt wordt afscheid
genomen. Hij heeft zich 1,5 jaar lang keihard voor PerspectieF
ingezet als jongerenwerker. Vanwege de financiële situatie
kon hij helaas niet aanblijven. Een zware klap voor
PerspectieF. Maar om eens een cliché te gebruiken: 'Na regen
komt zonneschijn'. Gelukkig heeft Mark weer een nieuwe
baan.

Door Simcha Looijen

Het is 's ochtends vroeg. Broodjes worden gesmeerd, rugzak-
jes worden gepakt. Schoolreisje? Nee, de Algemene
Vergadering (AV) van PerspectieF breekt weer aan. Zaterdag
27 maart nemen 45 PerspectieF-ers de moeite af te reizen
naar het mooie Amersfoort, in het midden des land.

Terwijl de laatste mensen nog binnendruppelen, zet voorzit-
ter Marcel Benard zich achter de katheder om aan zijn bewo-
gen en inspirerende speech te beginnen. Hij somt de laatste
ontwikkelingen binnen PerspectieF op. Blijde ontwikkelingen.
'In de vier maanden sinds november hebben vier nieuwe 
afdelingen het licht gezien. Er kookt en bruist van alles her en
der in het land. Ik verwacht dat de doelstelling van 40 afde-
lingen eind 2006 makkelijk gehaald wordt. Aan de ontwikke-
ling van acties wordt driftig gewerkt, zodat we flink uit kun-
nen pakken met het festivalseizoen. De actie Stop de Porno 
wordt opnieuw opgepakt langs een andere route. PerspectieF
neemt het initiatief om een platform te vormen dat zich met
de pornoproblematiek gaat bezighouden. Hier gaan we vast
en zeker meer van ons laten horen. En intussen trekken we
samen met Gerald Troost jongeren naar politieke avonden 
die anders niet eens over politiek zouden nadenken. En een
positief neveneffect is dat we een groot aantal leden werven
met deze en andere acties. De laatste drie maanden hebben
we maar liefst 200 nieuwe leden gemaakt. Zo komt het dat
we ondanks het uitschrijven van een groot aantal niet beta-
lende leden weer bijna op 1800 leden zitten. Dit moeten we
doorzetten: op naar de 3000!' En iets verderop: 'Zo mogen we
in de wereld staan: als koning, profeet en priester. Het een
kan niet zonder het ander: een christen die wel priester, maar
geen koning en profeet wil zijn houdt een slap handje om je
schouder. Een christen die wel koning wil zijn, maar geen pro-
feet en priester blijft in zijn eigen gevecht tegen de zonde
steken en vergeet dat er anderen zijn. En een christen die wel
profeet, maar geen koning en priester wil zijn, vergeet dat hij
zelf ook zondig is en kan geen genade tonen. Laat dit onze
drijfveer zijn! Laten we als actieve, jonge christenen bekend
staan om onze bewogen politiek! Nederland heeft God
nodig. Wij mogen instrumenten zijn om dat duidelijk te
maken in woord en daad.'

Verslag Algemene
Vergadering
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Door André van Roshum

Euro heeft moeite

met integratie

Euro heeft moeite

met integratie

Onze portemonnee wordt al weer zo’n

tweeënhalf jaar ‘bevolkt’ door euro-

munten en –biljetten. Op 1 januari 2002

stapte Nederland met nog elf landen uit

de Europese Unie (EU) geestdriftig over

op het nieuwe geld. De gulden zouden

we snel vergeten zo werd beweerd. Zijn

we inmiddels al gewend aan de euro of

hebben we nog heimwee naar het

kwartje en het dubbeltje. En kunnen we

al leven met alle prijsverhogingen van

de afgelopen twee jaar? Tijd dus voor

een tussenbalans.

Nog even een korte terugblik. Europa legt de basis voor
de invoering van de euro in december 1991, als de rege-
ringsleiders het Verdrag van Maastricht tekenen. Dat
voorziet in de oprichting van een Europese Monetaire
Unie, en dus ook van een Europese eenheidsmunt. De
EU realiseert zich dat het economisch gezien nu meer
macht heeft, maar dat het gebruik van veertien ver-
schillende nationale munten een grote handicap vormt.
Een naam heeft de nieuwe munt nog niet in 1991 en
een datum voor invoering is er ook niet. Er moeten nog
wat hindernissen genomen worden.
In 1995 krijgt de euro zijn naam en pas in 1998 worden
de eerste elf deelnemers aangeduid: Nederland, België,
Duitsland, Frankrijk, Spanje, Ierland, Italië, Luxemburg,
Oostenrijk, Portugal en Finland. Op 1 januari 2001 komt
Griekenland er bij. De overige lidstaten, Groot-

Brittannië en Denemarken, houden hun poot stijf.
Zweden wijst bij referendum op 14 september 2003 de
invoering van de euro nogmaals af. De Zweedse premier
Anna Lindh wordt in diezelfde periode vermoord.
In september 1998 worden de eerste euromunten gesla-
gen. Een gigantische operatie. Eind december 1998
wordt de definitieve eurokoers vastgesteld. Eén euro

omgerekend kost fl. 2,20371.
Op 1 januari 2001 wordt de euro ingevoerd voor het
girale geldverkeer en vanaf 1 januari 2002 zijn ze terug
te vinden in onze portemonnee.

Slecht imago
Tweeënhalfjaar later blijkt dat de euro nog wat aan z’n
imago moet doen. Van alle twaalf landen waar de euro
is ingevoerd, ondervindt de munteenheid in Nederland
de meeste weerstand. Uit een enquête van de Europese
Commissie halverwege februari blijkt dat 34% van de
Nederlanders nog steeds tegen de munt is. In geen
enkel ander euroland is de ontevredenheid zo groot.
Gemiddeld is 28% procent van de inwoners van de
twaalf eurolanden tegen de euro. Opmerkelijk is dat de
steun voor de euro alleen maar afneemt. Van de nega-
tief gestemden, zo blijkt uit het onderzoek, wijt zo’n
90% dat met name aan het feit dat het leven door de
komst van de euro duurder is geworden. Ruim de helft
van de Nederlanders zegt de laatste twee jaar onbe-
doeld meer geld te hebben uitgegeven. Het verschijnsel
geldillusie bestaat dus nog steeds: producten lijken
goedkoop, waardoor consumenten sneller geneigd zijn
geld uit te geven.

In geen enkel ander euroland
is de ontevredenheid zo groot

als in Nederland.
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Valse euro’s
Een groot probleem waar de euro mee te kampen heeft
is die van de vele vervalsingen die binnen  Europa op
grote schaal worden aangetroffen. In de aanloop naar
het nieuwe geld werd gezegd dat de euro’s goed bevei-
ligd zijn tegen namaak. Maar liefst 37 beveiligingsken-
merken zijn aangebracht op en in elk biljet. In een
grootscheepse mediacampagne is het publiek gewezen
op de voor hen relevante echtheidskenmerken. Toch
blijkt de euro bij valsmunters populairder te zijn dan
voorheen de gulden. Vorig jaar werden maar liefst
26.000 valse eurobiljetten uit de geldstroom gevist,
aldus de Nederlandsche Bank. De ondernemersorgani-
satie MKB Nederland heeft al diverse malen de nood-
klok geluid bij de Bank. MKB-voorzitter Loek Hermans
wil dat er een schadevergoeding komt voor winkeliers
die veelvuldig in aanraking komen met valse biljetten.

Elk vals biljet vormt
een schadepost. Bij
inlevering bij de Bank
krijg je namelijk geen
compensatie. Goed
opletten op de echt-
heidskenmerken is
het enige dat er op

zit, zo redeneert de centrale bank. Het probleem is ech-
ter dat de vervalsingen zo professioneel zijn dat ze met
de standaard detectieapparatuur, zoals de UV-lamp, niet
op te sporen zijn. De Nederlandsche Bank heeft nu
besloten winkeliers tegemoet te komen door testgege-
vens van detectieapparatuur voor vals geld openbaar te
maken. Echter wel onder de vermelding dat het om een
momentopname gaat. Valsmunters zitten niet stil. Ook
worden er geen garanties gegeven. MKB-Nederland op
zijn beurt wil nu dat er een fiscale regeling of subsidie
moet komen voor ondernemers die detectieapparatuur
aanschaffen. Maar zover wil de Bank nog niet gaan.

Europa
Ondanks alle problemen met de euro zit de munt stevig
in het Europese zadel. Minstens vier landen zijn van
plan om binnen afzienbare tijd de euro in te voeren.
Hongarije, Cyprus, Estland en Litouwen hebben gezegd
zich te willen aansluiten. De vier landen kunnen zich
formeel opgeven nadat ze op 1 mei lid zijn geworden
van de Europese Unie. Dan moeten ze voldoen aan
enkele criteria, onder meer voor stabiele wisselkoersen:
de koers van de eigen munt mag twee jaar lang hooguit
15 procent afwijken van de eurokoers. Dat betekent dat
burgers en bedrijven op z’n vroegst in 2006 met de
euro betalen. Of deze toetreding meer vertrouwen gaat
geven in de euro valt te betwijfelen. Economisch gezien
zijn het niet de meest sterke landen. Het kost de
Europese Centrale Bank al moeite genoeg om van de
euro een stabiele, sterke munt te maken die interessant
is voor beleggers. De komende jaren moet de euro de
ring in om tegen alle wantrouwen op te boksen.

Gewenning en tevredenheid gaan overigens duidelijk
niet hand in hand. Hoewel de ontevredenheid groot is
lijkt niemand meer bezwaren te hebben met de euro
als betaalmiddel. Hadden we de eerste maanden nog
wat moeite met de waarde en het omrekenen, vandaag
de dag praat niemand er meer over. Navraag bij de
Algemene Ouderenbond levert het bewijs dat zelfs
ouderen prima overweg kunnen met de euro. “Senioren
zijn verhoudingsgewijs minder geneigd terug te reke-
nen naar guldens”, aldus een woordvoerder.

Prijsverhogingen
Maar hoe zit het nu met de door iedereen verfoeide
prijsverhogingen? Van meet af aan is gezegd dat de
invoeringskosten van EUR 4,5 miljard zouden worden
doorberekend in de prijzen. Dat met name de horeca
hier gebruik van heeft gemaakt zal niemand durven
ontkennen. Echter uit jaarlijks onderzoek van de
Nederlandsche
Bank blijkt dat het
nogal mee is geval-
len met die prijsstij-
gingen. In januari
2002, de intrede-
maand van de euro,
constateerde de bank dat de invoering van de euro had
geleid tot een stijging van de consumentenprijsindex
van 0,2 a 0,4%. Deze stijging bestond voornamelijk uit
de doorberekening van de invoeringskosten als uit ver-
hogingen naar aanlokkelijke, psychologische prijzen. In
juni van datzelfde jaar bleek uit nieuw onderzoek dat
de consumentenprijsindex was gestegen met slechts
0,6%.
Hoe komt het dan toch dat we met z’n allen zo
geklaagd hebben over in onze ogen onterechte prijsver-
hogingen? Volgens het CBS heeft dit alles te maken met
de ‘gevoelsinflatie’. De prijzen zijn relatief sterker ver-
hoogd in bepaalde sectoren waar de gemiddelde
Nederlander geregeld mee te maken heeft. Dat ver-
klaart ook waarom de door de consumenten ervaren
prijsstijging sterk afwijkt van de feitelijke ontwikkeling.
In het eerste halfjaar van 2002 hadden we de indruk
dat de inflatie 7,3% heeft bedragen. Het werkelijke per-
centage lag echter op 3,6%. Onze belevingswereld botst
dus met de economische realiteit. Ieder jaar meet het
CBS het verschil tussen feitelijke en ervaren inflatie. De
kloof tussen beide is nog nooit zo groot geweest als
sinds de komst van de euro. In juni 2003 ervoer 70% van
de consumenten de prijsstijgingen als sterk. Maar
gelukkig, de daling is ingezet. Het percentage is
inmiddels gedaald tot zo’n 40%
Overigens is er vanaf begin dit jaar onder detaillisten
weer een enorme prijsdaling gaande. Met name winke-
liers die hun prijzen bovengemiddeld hebben verhoogd
en hun verkoopvolume zagen dalen hebben hier de
aanzet voor gegeven (bijvoorbeeld de 
supermarktoorlog).

Maar liefst 37 beveiligingskenmerken zijn
aangebracht, maar de euro is populairder

bij valsmunters dan de gulden.
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Geijtenbeek: ‘Ook via netwerken van organisaties worden
snel contacten gelegd. Ik ben zelf actief bij 3xM, een organi-
satie die buitenlandse christenen helpt bij het verspreiden
van het evangelie per televisie, en op die manier leg je ook
snel contacten. Het zijn vaak dezelfde mensen die je tegen-
komt die bijvoorbeeld actief zijn bij de Evangelische Alliantie
en die dan ook weer opduiken bij zo’n politieke partij.’

Een van de zaken die voort vloeit uit de samenwerking is het
congres. Ín totaal zijn daar zo’n 20 man op afgekomen. ‘Of
dat niet weinig is? Nee, we hadden op minder gerekend’. Op
partijen uit andere landen te helpen bij hun visie op Europa
is het boekje  ‘Richting Europa. Christelijk-staatkundige visie
op de Europese Unie’ van Benjamin Anker en Sander
Luitwieler vertaalt in het engels.
De partijen zijn het niet over alles eens, maar kunnen zich in
een aantal belangrijke punten wel vinden. Geijtenbeek: ‘De
grootste overeenkomsten in het denken liggen vooral op
ethisch gebied, zoals abortus en euthanasie, maar ook op
milieugebied en sociaal terrein. We willen ook van elkaar
leren en kijken welke punten we van elkaar kunnen overne-
men.

Wat verwacht Geijtenbeek in de toekomst van de ECPM. ‘Ik
hoop op een breed netwerk van christelijke partijen en poli-
tici die elkaar ondersteunen en opbouwen’.

Geijtenbeek legt uit wat de ECPM inhoudt. ‘Het is een plat-
form van christenen in Europa, die elkaar willen steunen en
samenwerken. We hebben een verklaring, de Verklaring van
Lakitelek, en iedereen die die kan onderschrijven is uitgeno-
digd om mee te doen. Dat kunnen zowel politieke partijen
als individuele politici zijn.’
Inmiddels zijn er al mensen betrokken uit een groot aantal
landen, zoals Polen, Groot-Brittannië, maar ook uit kleinere
landen als Estland. De grote van de partijen verschilt ook
nogal. Zo zijn er partijen lid uit Polen en Litouwen die al
regeringsverantwoordelijkheid hebben gedragen, maar ook
politici uit België die met enkelen binnen de christen-demo-
cratische CD&V een helder christelijk geluid willen laten
horen.

Bij het zoeken naar geschikte partijen ging veel tijd zitten.
‘Daar hebben vooral ook de jongeren, waaronder onder
andere Johannes de Jong (oud-international secretaris
PerspectieF), een belangrijke rol in gespeeld. Websites van
allerlei partijen werden afgezocht en verkiezingsprogram-
ma’s werden nagekeken om te kijken of er een gemeen-
schappelijke basis is. Contact werd veelal per mail gelegd.
Ook via via werden contacten gelegd. Om het te illustreren:
De Jong stapt enthousiast op Geijtenbeek af om te vertellen
dat er een kleine christelijke partij op IJsland schijnt te zit-
ten. Ze halen maar 2000 stemmen, maar toch…

Op 23 april was het Nederlands even niet meer de voertaal op het

partijbureau van de ChristenUnie. Engels en Frans waren de talen

die klonken in de gangen van het gebouw in Amersfoort. Een van

de mensen die hier verantwoordelijk voor was, is Gerard

Geijtenbeek, internationaal secretaris van de ChristenUnie. Hij is

mede-initiatiefnemer bij het starten van een Europese christelijke

politieke beweging, genaamde ECPM (European Christian Political

Movement)
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Nieuwe christelijke 
beweging in Europa

Door Simcha Looijen



VERKLARING VAN LAKITELEK

‘Voor een christelijk Europa’

Deelnemers aan de conferentie, vertegenwoordigers
van christelijke partijen, bewegingen en maatschap-
pelijke organisaties uit meer dan tien Europese lan-
den, hebben bezig gehouden met de nieuwe kansen
voor christelijke politiek in Europa. Wij staan aan de
vooravond van historische ontwikkelingen in ons
werelddeel en verwelkomen de uitbreiding van de
Europee Unie naar het oosten.

Met dank aan God onderkennen we de voorrechten
die wij genieten: de bevrijding van Europa van de
onderdrukking door het communisme; de geest van
verzoening en broederschap binnen de statenge-
meenschap van de Europese Unie; de algemene
erkenning van burgerrechten en burgervrijheden;
relatieve economische voorspoed; en een beëindi-
ging van oorlogsdreiging tussen de naties in ons
werelddeel.

Temidden van nieuwe externe (internationale) en
interne uitdagingen kan Europa het niet stellen zon-
der christelijke waarden en de culturele en geestelij-
ke tradities die op deze waarden zijn gebaseerd.
Sociale gerechtigheid, de integriteit van het leven, de
rol van het gezin, gelijkwaardigheid tussen volken en
personen bevinden zich in de kern van deze bijbelse
waarden. Wij geloven dat Jezus Christus ons roept
Hem te volgen op ieder terrein van ons leven, inclu-
sief het politieke terrein. Wij erkennen dat het
Koninkrijk van God niet zomaar vereenzelvigd kan
worden met een menselijk politiek doel, maar wij
belijden dat uit naam van dat Koninkrijk gevraagd
dient te worden naar rechtvaardige overheden en
goed geordende samenlevingen.

Gebruik makend van hun kennis en kunde willen de
deelnemers aan de conferentie zich gaan inzetten
voor samenwerking in de toekomst. Politieke en
maatschappelijke organisaties die christelijke
waarden willen vertegenwoordigen in Europa

menen dat het hun taak is hun inspanningen te bun-
delen en volken en naties op dit continent dichter bij
elkaar te brengen. Om dat te bereiken willen zij een
begin maken met een nieuwe Christelijk-Politieke
Beweging voor Europa (Christian Political Movement
for Europe), die het platform zal worden voor nieuwe
gezamenlijke initiatieven.

Wij zijn het eens geworden over de volgende
agenda:
1. Zodra de uitbreiding van Europa in december een

feit is, willen we gaan werken aan een gemeen-
schappelijke visie over de inhoud en bedoeling van
christelijke politiek in het kader van de Europese
Unie.

2. Vanuit een dergelijk vernieuwd perspectief willen
we consensus proberen te bereiken over een
christelijk politiek programma voor Europa binnen
de familie van Europese Christelijke partijen.

3. Teneinde onze activiteiten een permanent karakter
te geven zullen we een Europese samenwerkings-
structuur gaan opzetten. De ChristenUnie en het
Hongaars Democratisch Forum zullen zich hiervoor
garant stellen.

4. In het belang van de toekomst van Europa willen
we de opleiding van jonge mensen versterken. De
lange-termijn doelstellingen van onze beweging
zal door training en educatie worden ondersteund.
We verwelkomen de initiatieven van het Hongaars
Democratisch Forum die in Lakitelek een post-aca-
demisch cursus op het gebied van de Europese
Unie gaan opzetten.

5. Teneinde de bovengenoemde doelen te verwezen-
lijken willen we een coördinerend commitee vor-
men, dat regelmatig zal vergaderen en plannen
gaat uitwerken.

Deze verklaring is getekend in Lakitelek, een plaats
met een historische betekenis in het Hongaarse
overgangsproces. In 1987 begon hier, bij de stichting
van het Hongaars Democratuisch Forum, nieuw poli-
tiek leven, gebaseerd op christelijke waarden. Op dat
moment werden West en Oost, staten en naties nog
gescheiden door een ijzeren gordijn. Het is onze
hoop, staande aan de vooravond van de hereniging
van Europa, dat Lakitelek de plaats zal zijn waar
nieuw politiek leven voor dit Europa zal beginnen.
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En nu ff wegwezen. Ik moet zelf
ook nog.
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Goed hè? Van m'n moeder geleerd

WC, here I come!!!!!

Tijd voor een vééééél betere actie dus. 
Wil jij Marcel aan werk helpen? Leen hem dan een dagje. Soep uitdelen, de stal uitmesten, een dagje
uit als treinconducteur. Heb jij een goed idee en kan Marcel daarbij helpen? Of wil je hem iets laten
zien? Mail dan naar perspex@perspectief.nu, en misschien zie je hem de volgende keer op deze
plek wel voor jouw aan het werk.

Nederland is oké, niemand wil de PerspectieF-voorzitter
lenen. Dus moesten we zelf maar wat verzinnen. 



Canada heeft besloten dat er dit jaar 350.000
zeehondjes tussen de 15 dagen en 3 maanden
oud doodgeknuppeld mogen worden.
Vreselijke beelden op tv. Zogenaamde jagers
op ijsschotsen tussen het zoute water die
zachte wollige hoopjes met boothaken dood-
slaan en soms levend villen. De verontwaardi-
ging is groot. De Tweede Kamer roept op tot
een Europees importverbod op bont.
Ondertussen wordt op Europese bodem een
andere vorm van beginnend leven tussen de 5
dagen en 18 weken gedood. Zogenaamde art-
sen maken gebruik van kleinere haken. Met
behulp van zoutoplossingen worden levende
hoopjes kapot gemaakt. Op een enkele kleine
politieke partij na geen ophef in de Kamer. De
aaibaarheidsfactor van een zeehondje is nu
eenmaal groter dan die van een menselijk
embryo.

Sjeik Yassin is de geestelijke vader van de
Hamas. Hij moedigde zijn volgelingen aan om
zich op te blazen en daarbij zoveel mogelijk
Israëlische burgers, vrouwen en kinderen, te
doden. De blinde haatdrager ronselde zelfs
onnozele kinderen voor zijn gruweldaden. Hij
was niet bereid tot onderhandelen voordat
heel Israel verdwenen zou zijn. Yassin en zijn
opvolger Rantissi zijn niet meer. Een blindgan-
ger die doel trof, verloste Israel van een poel
van haat. Totdat de volgende opstaat.
Max van den Berg, lijsttrekker van de PvdA in
het Europees Parlement, schreeuwde zijn ver-
ontwaardiging over de liquidatie uit en eist
een handelsboycot van de EU tegen Israel. De
900 slachtoffers die Hamas en Islamic Jihad
in de afgelopen drie jaar onder de Israëlische
burgerbevolking gemaakt hebben, laten Max
onbewogen. Geen boycot van de Hamas, geen
acties van Max tegen Palestijns terrorisme.
Het zal te maken hebben met zijn electoraat.
De Joden hebben schuld, zij sloegen het eerst
terug.

Selectieve verontwaardiging
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Leon Meijer is chef de bureau en beleidsmedewerker van de Eurofractie ChristenUnie-SGP

op de terreinen landbouw en plattelandsontwikkeling en visserij.

foto Rufus de Vries

De Nederlandse regering is blij dat terrorisme
op Europese bodem eindelijk aangepakt
wordt. 200 doden in Spanje gaven voldoende
aanleiding tot actie. Gijs de Vries, kan het
Nederlandser, mag de boel coördineren. We
zijn apetrots dat we eindelijk weer een hoge
EU-functie hebben binnengesleept. Twee jaar
geleden werd op EU-niveau besloten tot snel-
le uitlevering van terroristen tussen de lidsta-
ten onderling. Uitwerking van dat besluit
heeft dankzij Nederland enorme vertraging
opgelopen. Onze regering vreesde dat de uit-
werking ons liberale drugsbeleid zou kunnen
doorkruisen. Dat zou onze exportpositie in de
XTC branche zo maar kunnen benadelen.

Op Vinkenslag begrijpen ze het niet. Wiet
mag wel verkocht worden in de coffeeshops
maar niet geteeld worden op het kampje .

Op 10 juni kan de selectieve verontwaardiging
omgezet worden in selectieve keuzes,
Europese verkiezingen. Selectief één lijst,
selectief één naam van die lijst. Dat knopje is
straks mijn selectieve verontwaardiging.

Leon is Chef de Bureau van de Eurofractie
ChristenUnie-SGP en nummer 17 op de kandi-
datenlijst voor de Europese verkiezingen.
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‘Een van de beste PerspectieF-avon-

den die ik meegemaakt heb’. Zo

typeerde Arie Slob de eerste avond

van PerspectieF-Dalfsen. Na afloop

van de avond op 27 maart bleken ook

de meest sceptische jongeren over-

tuigd te zijn en kon PerspectieF een

aantal nieuwe enthousiaste leden

verwelkomen.

Om tien voor acht is alles nog rustig in het gebouw
van de GereformeerTde Kerk (vrijgemaakt) te Dalfsen.
Het bestuur van PerspectieF-Dalfsen is klaar met de
voorbereidingen en wacht tot de eerste gasten binnen-
komen. Als eerste komt een journalist van de Zwolse
Courant binnen, op de voet gevolgd door Arie Slob, de
‘special guest’ van de avond. Er is nog geen politiek-
geïnteresseerde jongere te bekennen. Sommige
bestuursleden beginnen te twijfelen, de zenuwen spe-
len op, maar de opengaande deur biedt verlossing:
daar zijn de jongeren. Gestaag beginnen ze binnen te
druppelen waar ze vriendelijk verwelkomd worden
door Aldert Bos. Om kwart over acht zit het met maar
liefst achtenveertig aanwezigen goed vol.

‘Hell’s Angels en

bijzonder onderwijs’

Door Sibrand de Boer
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Hell’s Angels en water bij de wijn
Aldert de Boer, voorzitter van PerspectieF-Dalfsen, weet dan
dat zijn uur gekomen is. Hij stelt zich achter het spreekge-
stoelte op om de eerste avond van PerspectieF-Dalfsen offici-
eel te openen door de aanwezigen welkom te heten en te
beginnen met een korte lezing uit de Bijbel en gebed.
Dan is de vloer voor Arie Slob. Hem is gevraagd om wat te ver-
tellen over het thema ‘Wat hebben jongeren aan christelijke
politiek?’. Arie draait dit liever om, hij vindt deze vraag een
beetje ‘consumerend’ overkomen en vraagt: ‘Wat heeft christe-
lijke politiek aan jongeren?’.
Wanneer Arie Slob uitgesproken is wordt hij onderworpen aan
een ‘vragenkwartiertje’. Hierin vraagt Sibrand de Boer hem
wat een Kamerlid precies doet en hoe hij in de Tweede Kamer
verzeild is geraakt. Zittend op een barkruk verklaart Arie het

een en ander en onthult hij dat hij eigenlijk vrij toevallig in de
landelijke politiek terecht is gekomen. Ook de zaal legt hem
het vuur na aan de schenen: Arie Slob wordt bestookt met vra-
gen over allerlei onderwerpen, variërend van Hell’s Angels tot
water bij de wijn doen en bijzonder onderwijs.

Het ‘orakel uit Kampen’
Na de pauze stelt het bestuur van PerspectieF-Dalfsen  zich
voor door middel van een video, geproduceerd door Robert
van de Linde van ‘24 Company’. Hierin wordt verteld wat
PerspectieF is en wie het bestuur van PerspectieF-Dalfsen
vormen.
Na de video probeert Jaap Geerds met scherpe stellingen dis-
cussie aan te wakkeren. Er wordt gedebatteerd over de vraag
of de ChristenUnie nooit moet meeregeren of juist wel. Door
middel van stembriefjes kan het publiek aangeven of ze het
ergens mee eens is of niet. Ook Arie Slob laat zich niet onbe-
tuigd. Bij de stelling ‘Rooms Katholieken mogen lid worden
van de ChristenUnie’ wordt het ‘orakel uit Kampen’ Johannes
de Jong op de barkruk gehesen. Hij lijkt alles te weten over
Rooms-katholieken en de ChristenUnie en laat uitgebreid van
zich horen.

Borrel
Tot slot verduidelijken Aldert de Boer en Christiaan Kanis door
een korte presentatie de plannen van PerspectieF-Dalfsen voor
de toekomst. Zij maken duidelijk dat ze het graag samen met
de jongeren willen doen en dat ze de jongeren nodig hebben.
Christiaan Kanis beëindigt de avond door de bedankjes uit te
spreken en te sluiten met gebed. Daarna is het tijd voor de
borrel in de soos van de kerk. Veel jongeren maken van de
gelegenheid gebruik en er wordt onder het genot van een
drankje nagepraat over een uitermate geslaagde avond.

Je kunt ook de website bezoeken! 
www.perspectiefdalfsen.nl 
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Het bestuur van PerspectieF-Dalfsen:
v.l.n.r. Christiaan Kanis, Aldert Bos,
Sibrand de Boer, Aldert de Boer en Jaap
Geerds.

Aldert de Boer, voorzitter:
18 jaar oud, probeert in zeven jaar de
HAVO te halen, speelt hockey en geeft
ook trainingen.
Jaap Geerds, secretaris:
noemt zichzelf 20 lentes jong, probeert
PerspectieF te combineren met zijn stu-
die Personeel en Organisatie in
Deventer.
Christiaan Kanis, penningmeester:
staat bekend als geldwolf en past dus op
de centen van PerspectieF-Dalfsen, stu-
deert Accountancy in Zwolle, 19 jaar oud
Aldert Bos, intern-coördinator:
werk- en studieloos, hield zich in een
grijs verleden bezig met de PABO, vindt
intern-coördinator zijn een grote eer.
Sibrand de Boer, politiek-secretaris:
studeert Communicatie in Ede, 19 jaar

oud, regelt samen met de secretaris de
communicatie van PerspectieF-Dalfsen.
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PerspectieF organiseert dit jaar voor alle
lokale afdelingen een projectwedstrijd. Elke
lokale afdeling hoe klein of groot ook kan
hieraan mee doen!

Wat moet je doen? 
Verzin een maatschappelijk relevant project wat je zelf uit
kunt voeren ter waarde van e 250,- 

Criteria:
* maatschappelijke relevantie 
* het moet passen bij (de doelstellingen en uitgangspunten 

van) PerspectieF 
* het project moet een positieve uitstraling hebben zodat

mensen geïnteresseerd raken in PerspectieF 
* het moet 'mediageniek' zijn 
* je moet het zelf als lokale afdeling uit kunnen voeren 

Waar moet je inzending aan voldoen?
* duidelijk verslag waarin staat omschreven wat je plannen

zijn en waarin wordt ingegaan op bovenstaande punten 
* goede begroting 

Wat kun je winnen? 
* natuurlijk allereerst e 250,- voor de uitvoering van je

project
* de officiële PerspectieF 'Projectwedstrijd 2004' oorkonde

(en die wil je niet missen!!!) 
* pagina in Perspex om jezelf en je project voor te stellen en

verslag te doen van de uitvoering van je project.

Wanneer en bij wie moet ik mijn project inleveren? 
* projecten kunnen tot uiterlijk 12 juni worden ingeleverd bij

Jenne Minnema via intern@perspectief.nu 
* elke afdeling mag zoveel mogelijk projecten insturen
* alle projecten worden beoordeeld door een jury die bestaat

uit Marcel Benard, voorzitter PerspectieF, Kirsten van
Haften, bestuurslid promotie en acties en Jenne Minnema,
bestuurslid intern.

* de winnende afdeling krijgt hiervan zo snel mogelijk
bericht en kan het project gaan uitvoeren. Tijdens de uit-
voering wordt een verslag gemaakt voor de Perspex en
krijg je de prijs ook nog eens symbolisch overhandigd.

* voor al je vragen over deze wedstrijd kun je mailen naar:
intern@perspectief.nu 

PerspectieF daagt je uit met twee wedstrijden: een
ledenwerfwedstrijd en een projectwedstrijd. Lees
gauw verder en ga vandaag nog aan de slag.

Doe mee aan de grote
PerspectieF-wedstrijden! 

Doe mee aan PerspectieF’s grote ledenwerf-
wedstrijd!! 

Wat moet je doen?
Werf als lokale afdeling t/m 31 december 2004 zoveel moge-
lijk leden voor PerspectieF.

Spelregels:
* Leden werf je met de speciale kaartjes op ansichtkaart for-

maat, de speciale Gerald Troost flyers of andere aanmeld-
bonnen met machtiging (alleen machtigingen tellen mee
voor de wedstrijd!!). Stuur deze in een envelop met een
briefje welke afdeling deze leden geworven heeft naar het
landelijk bureau van de ChristenUnie t.a.v. PerspectieF, en zet
op de buitenkant van de envelop: ledenwerfwedstrijd
PerspectieF. Alleen nieuwe leden die op deze manier binnen-
komen tellen mee voor de wedstrijd! 

* De actie start op 1 mei en loopt tot 31 december 2004.
* De medewerkers op het landelijk bureau houden de stand

bij en eens per maand wordt een tussenstand rondgestuurd
naar alle lokale afdelingen.

* Lokale afdelingen kunnen aan de wedstrijd meedoen. Is er
geen lokale afdeling in de buurt of ben je geen lid van het
bestuur van een afdeling maar wil je toch meedoen met de
wedstrijd? Neem dan contact op met Jenne Minnema,
bestuurslid intern via intern@perspectief.nu. Hij neemt de
mogelijkheden dan even met je door. Voor de lijst met de
huidige afdelingen: kijk op www.perspectief.nu.

Wat kun je winnen:
Sowieso ontvangt je afdeling e 1,- per geworven lid! 

Verder zijn er ook nog prijzen voor de afdelingen die de
meeste leden hebben geworven:

1e prijs:
- e 100,- voor je afdeling 
- Cd-bon t.w.v. e 20,- voor elk bestuurslid van je afdeling
- Huldiging op PerspectieF congres 
- De enige echte winnaar PerspectieF ledenwerfwedstrijd

2004 oorkonde 
- Interview in Perspex 

2e prijs:
- e 75,- voor je afdeling 
- Cd-bon t.w.v. e 15,- voor elk bestuurslid van je afdeling 
- De enige echte 2e plaats PerspectieF ledenwerfwedstrijd

2004 oorkonde 
- Interview in Perspex 

3e prijs 
- e 50,- voor je afdeling 
- Cd-bon t.w.v. e 10,- voor elk bestuurslid van je afdeling 
- De enige echte 3e plaats PerspectieF ledenwerfwedstrijd

2004 oorkonde 

4e prijs
- e 25,- voor je afdeling 
- Cd-bon t.w.v. e 5,- voor elk bestuurslid van je afdeling
- De enige echte 4e plaats PerspectieF ledenwerfwedstrijd

2004 oorkonde
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Boek Door Simcha Looijen

Strijd voor Europa
Paul van Buitenen

Een al wat ouder boek, maar desalniettemin niet minder interessant is ‘Strijd voor Europa’. Het boek is van en gaat over Paul
van Buitenen, een Nederlandse ambtenaar die werkzaam is voor de Europese Commissie. Van Buitenen komt bij de
Commissie werken, maar ontdekt dat er op grote schaal fraude wordt gepleegd. Wanneer hij dit naar buiten brengt, valt bijna
de hele wereld over hem heen. Toch zet hij door met het uiteindelijke gevolg dat de Europese Commissie in zijn geheel
opstapt.
Wat misschien nog wel boeiender om te lezen is, is hoe Van Buitenen christen wordt. Zijn christen-zijn speelt een belangrijke
rol bij zijn motivatie om de fraude aan de kaak te stellen. Doel van het boek is meer openheid in Europa: “Ik ben er van over-
tuigd dat, indien we naar maximale openheid streven, veel van de in dit boek beschreven problemen al voor een stuk zijn
opgelost.” Dat doel is nog niet bereikt en daarom is Van Buitenen eind april met een nieuw boek verschenen.

Van Buitenen is bij de komende verkiezingen kandidaat namens zijn eigen partij Eurotransparant. Op de lijst staan diverse
andere klokkenluiders. Vanwege zijn christelijke achtergrond zou hij in verkiezingen een concurrent kunnen zijn voor de
ChristenUnie-SGP.

Film Door Karla Derks - Wolthuizen

The pianist
(2002) 
Roman Polanski 
Video/DVD

Op 23 september 1939 wordt Warschau gebombardeerd door de Duitsers. Op datzelfde moment speelt de
jonge Joodse Wladyslaw Szpilman een pianoconcert voor de Poolse radio, die kort daarna uit de lucht raakt. De vervolging
van de joden begint kort daarna. De familie Szpilman komt in een ghetto terecht en wordt van daar naar een concentratie-
kamp gedeporteerd. Wladyslaw weet echter te ontsnappen en in de ruïnes van Warschau te overleven.
Szpilman registreert de gebeurtenissen om zich heen passief en machteloos: de verboden, het ghetto, de vernederingen, de
deportaties. Dat maakt de film minimalistisch sterk.
Polanski heeft veel nadruk gelegd op geluid en muziek. De film bevat veel stilte, maar met muziek lijkt Szpilmans hoop op
overleven weer toe te nemen. Die muzikale passages met Szpilman zelf achter de piano, vormen de indrukwekkendste delen.
Muziek krijgt een eigen functie in het verhaal.
Verwacht geen heldenverhaal met een slimme hoofdpersoon die met de juiste zetten de oorlog heeft weten te overleven.
Szpilman in volledig overgeleverd aan de willekeur van de Duitse bezettingsmacht en totaal afhankelijk van de medewerking
van mensen om hem heen. Dat maakt de film geloofwaardig, indrukwekkend en nu al een klassieker tussen de andere
oorlogsfilms.

Film Door Karla Derks - Wolthuizen 

Goodbye, Lenin!
(2003) 
Wolfgang Becker
Video/DVD

Goodbye, Lenin! vertelt het verhaal van de Duitse Alex (20) die samen met zijn zus en moeder in Oost-Berlijn
woont. Hij begrijpt niet goed dat zijn moeder zo sterk achter het socialistische gedachtegoed staat, maar houdt ondanks dat
ontzettend veel van haar. Dan raakt zij in coma en wordt pas maanden na de Wende wakker. Omdat de kans op een nieuwe
hartaanval groot is adviseren de artsen Alex om zijn moeder geen schokkende dingen mee te laten maken. Dat doet Alex
besluiten om de veranderingen in Berlijn voor haar te verbergen. Hij haalt dan ook alles uit de kast om haar in het socialisti-
sche Duitsland te laten geloven. Langzamerhand krijgt de moeder argwaan en besluit zelf de straat op te gaan. Daar wordt
ze geconfronteerd met het nieuwe Berlijn.
Goodbye, Lenin! is een hilarische, maar tegelijkertijd sentimentele en ontroerende film. Hilarisch vanwege Alex’ pogingen om
het oude voort te laten leven, maar ook sentimenteel hangend naar een DDR-utopia dat in deze vorm nooit heeft bestaan.
Dat maakt de film behoorlijk surrealistisch, maar ook erg de moeite waard.
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“ChristenUnie-SGP is 
te klein om het verschil 
bij een debat of 
stemming te maken”

Joshua Livestro, christen en actief lid van de VVD:

Door Simcha Looijen en Wim Doddema

Wat kunnen christenen betekenen binnen Europa?

Christenen kunnen een blok vormen in Europa. Wat de

christenen en christelijke partijen kunnen doen in

Europa is het debat aangaan en een sterke lobby vor-

men. Ze kunnen zorgen voor een sterk behoudende

stroom, zoals je in Duitsland ziet met de CDU.

Christenen zijn in alle blokken in het Europees parle-

ment wel vertegenwoordigd, maar de grootste aan-

hang zit toch wel in de Europese Volkspartij (EVP),

zulke partijen zullen ook mede met de komst van de

Oost-Europese landen sterker worden en dus de agen-

da beter kunnen bepalen.

Je ziet bij christenen de neiging wetgeving die in

eigen land is aangenomen, zoals de abortus- en

euthanasiewetgeving, op Europees niveau terug te

draaien. Is dat reëel?

Tussen de verschillende Europese landen heb je

verschillen in wetgeving. Neem het homohuwelijk of

het drugsbeleid. Dat moet je ook zo veel mogelijk aan

de afzonderlijke staten laten, dat is meestal cultureel

bepaald. Wat christenen wel kunnen doen is de

Europese opinie, als die overigens al bestaat, beïn-

vloeden. Je moet niet verwachten dat je via de

Europese Unie zulke wetgeving kan terugdraaien. Dat

moet je ook niet willen, dat behoort tot de eigen cul-

turele wetgeving. Wat je wel kunt doen is via de EU

het maatschappelijke debat in eigen land te stimule-

ren.

Wat kunnen we dan wel op Europees niveau

veranderen?

Dat zijn dan vooral grensoverschrijdende problemen,

zoals drugsvervoer, die moet je vooral Europees aan-

pakken Dat kun je niet alleen. Maar beter is dan een

zo’n klein en uiterst beperkt centraal gezag. 

Joshua Livestro heeft politieke wetenschappen gestudeerd en werkte
drie jaar als assistent van Europees Commissaris Frits Bolkenstein.
Daarnaast is hij onder andere directeur geweest van de conservatieve
Edmund Burke-stichting. Hij schrijft columns in Vrij Nederland, Reader’s
Digest en de Gelderlander. Hij is christen en actief lid van de VVD.
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Een tijdje geleden schreef onder andere Lousewies

van der Laan, Tweede Kamerlid voor D66, een artikel

waarin zij waarschuwde tegen de macht van het

Vaticaan binnen Europa.

Dat is alleen maar geschreeuw voor eigen achterban.

Dat was een open oorlogsverklaring aan het Vaticaan.

Ze wil zelfs het Vaticaan uit de Verenigde Naties en de

Raad van Europa verwijderen. Eigenlijk wil ze dus

gewoon dat het Vaticaan als zelfstandige staat

ophoudt te bestaan. Ze is wel heel simpel bezig.

Het zorgelijke is wel dat zulke oproepen enige weer-

klank vinden bij de VVD en PVDA. 

Dat zie je ook steeds meer naar voren komen, zie de

hele discussie rond de moslimscholen. Een soort radi-

cale verlichtingsstrijd tegen het geloof. De tonen wor-

den steeds vijandiger. Ik had eigenlijk gehoopt dat we

die hele scholendiscussie honderd jaar geleden afge-

sloten hadden. Lousewies heeft eigenlijk een militant

ongeloof. Christelijke partijen zouden daar al vroeg

een dam tegen moeten opwerpen.

Hoe kijkt u aan tegen de ontwikkelingen binnen uw

eigen partij, de VVD??

In de VVD is eigenlijk sprake van een stille richtingen-

strijd. Komt eigenlijk meer door een ongeleid projec-

tiel als Hirschi Ali, ze is bekeerd tot het ongeloof en nu

moet de hele wereld er van weten. Ons systeem van

consensus, waaruit het algemeen kiesrecht en artikel

23 zijn ontstaan, functioneert goed. Iemand die hier

nieuw komt, moet eerst maar eens de geschiedenis-

boekjes open doen, voordat zij zich in het debat men-

gen. 

Je hebt een kleine groep die weerstand tegen het

geloof heeft en daar de strijd mee wil aanbinden en

je hebt een kleine groep die de waarde van consen-

suspolitiek inziet en dat vast wil houden. Daarnaast is

er nog een grote groep die zich met andere zaken

bezighoud en gewoon hun werk doen. De strijd tegen

het geloof die de kleine groep voorstaat is geen

hoofdpunt in de partij. Christenen kunnen er dan ook

nog genoeg medestanders vinden.

Tot slot, wat vind u van de ECPM?

Zegt me niets. Wat is een beweging eigenlijk? Ik heb

politieke wetenschappen gestudeerd maar nooit

gehoord van bewegingen. Als je medestanders zoekt

in bijvoorbeeld Oost-Europese landen kun je er beter

een partij van maken.

Er word veel te veel behandeld wat niet in Europa

thuishoort. Neem het gebied onderwijs. Onderwijs is

echt iets wat je intern moet regelen, daar gaat alleen

de eigen staat over. 

Wat merkt u van de ChristenUnie-SGP fractie in

Europa?

Het blok van ChristenUnie-SGP is te klein om het ver-

schil bij een debat of stemming te maken. Ik heb de

ChristenUnie-SGP fractie niet zo gevolgd eigenlijk, de

grote blokken van partijen zijn interessanter. Af en toe

kan de stem van een kleine partij wel doorslaggevend

zijn. Bij sommige stemmingen, als de blokken links en

rechts elkaar in evenwicht houden kan de stem van de

diverse kleine partijen wel eens de doorslag geven.

Op het grote geheel kunnen ze zeker niet hun stempel

drukken.

Hoe doet uw eigen partij de VVD het eigenlijk in

Europa?

Redelijk goed, ze zijn iets meer in staat om het

verschil in debatten te maken, daar zijn ze net groot

genoeg voor. Maar ook de VVD stuurt niet haar groot-

ste kanonnen naar Europa. Je ziet ook steeds meer

een ontwikkeling wat je bij Zuid-Europese landen al

meer zag, dat politici Europa gebruiken als spring-

plank naar de nationale politiek. Neem als voorbeeld

Lousewies van de Laan. Die zei bij haar aantreden als

europarlementariër dat ze haar ‘hart verpand had aan

de Europese politiek’. maar na twee jaar zit ze al in

Den Haag. Bij het CDA zie je de tactiek ook opkomen.

Ze sturen ze Eurlings naar Europa. Het Europees parle-

ment word zo meer tot een marsroute naar de echte

top. Europa is dan belangrijk voor het netwerk-bou-

wen, je kent dan al allerlei politici in Europa persoon-

lijk, en uiteindelijk is het een opstapje naar iets

hogers, bijvoorbeeld het premierschap. 

Zal de Rooms-katholieke invloed in Europa ook toene-

men met de uitbreiding?

Kijk bijvoorbeeld alleen al naar het katholieke Polen,

daar komt genoeg roomse invloed vandaan. De Polen

slagen erin bepaalde discussies op de kaart te zetten,

zoals een verwijzing naar het Christendom in de

Europese grondwet. Christenen kunnen er zo wel in

slagen bepaalde debatten naar zich toe te trekken.

Bijvoorbeeld het besluit over alternatieve levensver-

bintenissen kan zo een draai krijgen. 
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7 mei 2004, Utrecht
Jacobikerk, St. Jacobstraat 171
Aanvang 19.30 uur
Spreker: Peter van Dalen 
(nummer 3 op lijst ChristenUnie-SGP)

28 mei 2004, Leeuwarden
‘It Aljemint, Grote Kerkstraat 2-4
Aanvang: 20.00 uur
Sprekers: Peter van Dalen en Tineke Huizinga 
(Tweede Kamerlid ChristenUnie)
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Europatour
De Europese verkiezingen komen er aan. De ChristenUnie gaat haar best
doen om met 2 zetels terug te keren. PerspectieF wil daar ook zijn steentje
aan bijdragen . Daarom organiseert de commissie internationaal in samen-
werking met lokale afdelingen een regiotour en groot congres.

1 juni 2004, Groningen-Stad
Gomarus College, Vondelpad 1,
Aanvang 19.30

14 mei 2004, Middelburg
Calvijn College, Kruitmolenlaan 60
Aanvang: 19.30 uur
Spreker: Peter van Dalen



Jij: Europeaan?!

Dinsdagavond 8 juni kom je het te weten! PerspectieF organiseert dan samen met de
SGP in Utrecht het enige echte Europa-congres.
Een unieke kans om een uniek congres mee te maken, een mogelijkheid die je maar
eens in de vijf jaar hebt.
Dit Europa-congres is namelijk de afsluiting van een (hopelijk) succesvolle campagne
voor de verkiezingen van het Europees Parlement en staat in het teken van de verkie-
zingen twee dagen later.
Bovendien wordt dit Europa-congres samen met de SGP-jongeren georganiseerd. De
kans dus om te weten te komen wat de snuiters van de SGP van Europa vinden. Komt
dat echt zo overeen als de gezamenlijke Eurofractie ChristenUnie-SGP doet vermoeden?
Tenslotte sla je met dit Europa-congres twee vliegen in één klap doordat het ’s avonds
is! Dat geeft je de kans overdag een terrasje te pikken of te zwoegen achter je bureaut-
je en ’s avonds te genieten van een overheerlijke avond.

Het (voorlopige) programma ziet er
als volgt uit:

• Ontvangst om 19.00 uur
• Opening om 19.30 uur
• Achtereenvolgens als spreker
• Dhr. Jan Verlaan, voorlichter van

het Europees Parlement
• Dhr. Hans Blokland, lijsttrekker

ChristenUnie
• Dhr. voorman SGP
• Pauze
• Forum met beide lijsttrekkers en

iemand van een linkse partij
• Sluiting om ongeveer 22.00 uur
• Afterparty

Meer informatie zal te vinden zijn op de website
www.perspectief.nu en op de uitnodiging die je
nog zult krijgen

Europatour
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Noord Korea
In december vorig jaar heeft Tineke Huizinga een motie
ingediend over de grove schending van de mensenrechtensi-
tuatie in Noord Korea. Het boek Zij mogen de Hemel niet
zien van Soon Ok Lee is een beschrijving van en een aan-
klacht tegen dit barbaarse regime.
Je kunt dit boek niet lezen zonder een voortdurende brok in
je keel en een enorm ontredderd gevoel. De Noord
Koreaanse samenleving is opgediend in drie ‘klassen’: de
betrouwbare kern (28%), de aarzelaars (45%) en de vijandige
groep (27%). De twee laatste groepen worden zwaar achter-
gesteld en fanatiek vervolgd. Dissidenten worden in straf-
kampen opgesloten, waar ze als goedkope arbeidskracht
rechteloos dwangarbeid moeten verrichten. Er zijn acht
grote kampen met zo’n 150.000 inwoners en in de andere
kampen en gevangenissen zitten nog eens 50.000 dissiden-
ten.
De behandeling in de kampen is haast onleesbaar; gaska-
merexperimenten die Auschwitz weer in herinnering bren-
gen, vrouwen die uitgerekt in deurkozijnen vastgebonden
net zo vaak geslagen worden tot hun vlees volledig is opge-
zwollen, zwangere vrouwen die hun kind verliezen door gif
of trappen in hun maag. Ook het nageslacht en de families
van dissidenten moeten immers ‘uitgeroeid’ worden…
De hele samenleving zucht onder het maoïstische bewind
van de ‘goddelijk Kim Jong Il’, maar christenen worden, zo
mogelijk, nog harder vervolgd. Geloof in zoiets als een God,
behalve Kim Jong Il zelf, is een regelrechte belediging van de
regering en daar staat een straf op die een mens lager
maakt dan een varken. Christenen mogen niet naar de
hemel kijken en doen ze dat wel, dan volgt een verschrikke-
lijke dood. Soon Ok Lee beschrijft de dood van christelijke
kampgenoten die, overgoten met kokend ijzer van 650 gra-
den letterlijk in elkaar schrompelen. Wat kun je dan nog zeg-
gen?

Top vijftig
Noord Korea is een weerzinwekkend voorbeeld, maar in vele
andere landen worden mensen eveneens om hun geloof ver-
volgd, gevangengezet en gedood. Laos, Vietnam, Saoedi-
Arabië, de rij is eindeloos en de voorbeelden evenzo. Open
Doors publiceert jaarlijks een top vijftig van landen waar geen
godsdienstvrijheid is. Helaas staan er nog elke keer ook nieu-
we landen op de lijst.
Daarom voert de ChristenUnie samen met een groot aantal
andere organisaties actie om de godsdienstvrijheid in andere
landen aan de orde te stellen.
Maar al te vaak is dit onderwerp een ondergeschoven kindje
in Europa. Het valt maar liefst onder drie EU-commissariaten;
onder Buitenlandse betrekkingen, Handel en onder
Toetreding. In de praktijk betekent dit vaak dat niemand zich
echt verantwoordelijk voelt voor het onderwerp.
In Nederland en West-Europa beroemen we ons graag op de
Verlichting, als zou dit een soort van eindstadium in de ont-
wikkeling van godsdiensten zijn. Zodoende maakt de
Verlichting godsdienst overbodig en als je naar onze samenle-
ving kijkt, dan zou je het haast denken. Ook in de preambule
van de nieuwe Europese grondwet wordt hieraan gerefereerd.
Meewarig wordt gesproken over tweede- en derdewereldlan-
den, waar men nog niet zover is als wij al wel zijn. Maar daar-
mee wordt consequent voorbijgegaan aan de nadrukkelijke en
opzichzelfstaande rol die godsdienst in bijna alle samenlevin-
gen en mensenharten speelt.

Tijd voor actie 
Samen met de Evangelische Alliantie, Stichting
Friedensstimme, Jubilee Campaign, Open Doors, Stichting de
Ondergrondse Kerk, Kerk in Actie, Justitia et Pax en het plat-
form Godsdienstvrijheid 
pleit de ChristenUnie daarom voor een Europees ambassadeur
mensenrechten én Godsdienstvrijheid.
Rondom de EO-jongerendag en een aantal andere grote mani-
festaties zullen we aandacht vragen voor dit onderwerp. Wil jij
een steentje bijdragen aan onze actie? Houd dan de website
van de ChristenUnie in de gaten of bel met het partijbureau
033- 422 69 56.

Godsdienstvrijheid is zeker geen vanzelfsprekendheid. Niet in Nederland en nergens in de wereld. De ChristenUnie
voert samen met een groot aantal andere organisaties actie voor een Europees ambassadeur Mensenrechten én
Godsdienstvijheid.

Hebben we het in Nederland nu nog makkelijk, steeds meer politieke partijen slaan een hardere en intolerantere toon
aan tegen godsdiensten. De LPF zegt ronduit dat zij op straat niet geconfronteerd wil worden met zoiets als gods-
dienst. De partij wil daarom alle uiterlijke symbolen van religie afschaffen. Weg met het hoofddoekje, de keppel of het
kruisspeldje op de revers. De VVD verwijt christelijke partijen dat ze de Apartheid in Nederland voorstaan als ze vóór
christelijk onderwijs zijn.
In Nederland hebben we als christenen nog veel vrijheden: we mogen onze kerkdiensten houden, hebben eigen bladen
en televisieomroepen en via christelijke partijen hebben we zelfs rechtstreeks invloed op de overheid. In veel andere
landen is dit zeker niet het geval.

ChristenUnie voert actie voor
internationale godsdienstvrijheid
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Wanted:

Sportieve actievoerders…

Wij hebben JOU nodig! Ben jij creatief? Wil jij meedenken en meedoen met
de acties van PerspectieF? Ook dit jaar gaat PerspectieF weer aan de slag
om Nederland te laten zien waar christelijke jongeren voor staan. Na de
succesvolle actie ‘Stop de porno’ gaan we dit jaar aan de slag met sport.
Wie de laatste tijd het nieuws heeft gevolgd, weet dat Nederlanders te dik
worden. Toch wordt er veel bezuinigd op sportclubs. Dat vinden we een
slechte zaak en daar gaan we tegen protesteren. Sport is goed voor de
gezondheid, maar ook voor de integratie en sociaal kapitaal.
Wat we gaan doen? Denk met ons mee! Niets is te gek: fietsen naar Athene
of Portugal? Meelopen met de Nijmeegse Vierdaagse? Voetballen met het
kabinet? We sluiten niets uit...

…nog meer actievoerders…
Sport is niet het enige thema dit jaar. Want we vinden het verschrikkelijk
om te horen dat er veel ouderen zijn die vereenzamen in verpleegtehuizen.
Er wordt gelukkig veel gedaan vanuit kerken, maar het is nog niet genoeg.
En aandacht van de verplegers hoef je ook niet altijd te verwachten. Die
moeten efficiënt werken...
Om hier tegen te protesteren en te laten zien hoe het beter kan, gaan
PerspectieF-ers zelf verpleegtehuizen bezoeken. Gewoon, uit respect voor
ouderen. Spelletjes doen, luisteren en praten.
En dan moet het natuurlijk niet bij een dagje blijven. Daarom moet er nog
meer aandacht komen voor vrijwilligerswerk. We nemen toch geen genoe-
gen met een maatschappij die zijn ouderen laat verkommeren?!

Wil jij best actief zijn voor PerspectieF, maar heb je geen zin om in een com-
missie te gaan? Meld je dan aan voor deze korte prikkelende acties!

… en promotors!

PerspectieF heeft op dit moment 1800 leden en dat zijn er nog lang niet
genoeg. Er kunnen er nog veel meer bij: op naar de 3000! Daarvoor hebben
we JOU nodig. Het festivalseizoen staat weer voor de deur en daarin wil
PerspectieF heel veel nieuwe leden werven. Ben jij enthousiast voor christe-
lijke politiek? Wil jij PerspectieF helpen om de 3000 leden te halen? Meld je
dan aan voor een of meerdere promotieactiviteiten.
Op 8 mei staan we In Zwolle op I 4 You, de jongerendag van De Verre
Naasten. Een paar weken later staan we van 28 tot 31 mei op Opwekking
2004 in Biddinghuizen en 12 juni vind je ons terug op de EO-jongerendag.
Het beloven leuke dagen te worden. Voor eten, drinken en eventueel een
slaapplek wordt gezorgd. Je leert veel mensen kennen en het is jouw kans
om nieuwe PerspectieF-ers te leren kennen!

Voor al deze activiteiten kun je je aanmelden bij Simcha Looijen of Jenne
Minnema. Per mail naar intern@perspectief.nu of je belt 06 13774134 met
vragen kun je bij hen terecht.

D U R F  T E  K I E Z E N . . .

. . . V O O R  D E  T O E K O M S T !




