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Meetup met Jesse Klaver: tijd voor
verandering

Gisteren was het zover, de eerste Meetup van GroenLinks! Met z’n zevenen

Zoeken naar:
Zoeken

gingen we naar Amsterdam: het campagneteam van GroenLinks
Apeldoorn, raadslid Marcel en een geïnteresseerde collega van één van
ons. In de trein wisselden we onze verwachtingen voor de avond uit en

Nieuwsbrief

deelden we zelfgebakken snijbiettaart, Turkse broodjes en appels met
elkaar.

Voornaam:

In een bomvolle Melkweg luisterden we naar de inspirerende en
enthousiasmerende speech van Jesse Klaver. Het was een pleidooi voor
verandering, voor het vormen van een gezamenlijke beweging die groter is
dan welke tegenstelling dan ook. Een pleidooi voor empathie,
samenwerking en hoop.
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Laatste Groenlinks055 Tweets
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Onze plannen voor Nederland. Het is tijd voor verandering!
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Wil je onderdeel zijn van deze beweging? Heb je zin om mee te helpen
aan deze verandering? Of wil je graag verder praten over het
verkiezingsprogramma?

RT @DieuwkedeB: Lancering
van de #vegavrijdag bij
@Foenix055 namens
@groenlinks055 Vanaf
vandaag elke vrijdag
vegetarisch menu!…
https://t.co/Y3bCiro7AE
7 uur ago

Binnenkort organiseert het campagneteam van GroenLinks Apeldoorn een

groenlinks055

kennismakingsborrel waarin je diverse mensen kunt ontmoeten: fractieen bestuursleden, de wethouder en het campagneteam.
Interesse in deze borrel of wil je de volgende keer met ons mee naar een
Meetup? Stuur dan een mail aan Judith Velthuizen:
judithvelthuizen8@gmail.com

@groenlinks055

RT @debroervanroos: voor een
kinderpardon dat wel werkt,
ongeacht je politieke kleur.
teken (20.000 handtekeningen
eerste uur), laat je…
https://t.co/brDFsgcS0w
22 uur ago

Terugblik op de speech van Jesse.
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Jesse duikt met ons in de geschiedenis. Hij blikt terug op jaren waarin hij
opgroeide, jaren van optimisme, gedeelde welvaart en vooruitgang voor
iedereen. Om ons vervolgens mee te nemen naar de jaren die daar op
volgden: de jaren van het economisme. Jaren waarin economische
belangen boven welzijn, milieu en gezondheid gaan, en er veel wordt
bezuinigd. In die jaren neemt de ongelijkheid toe, neemt ontevredenheid
toe en maken steeds meer mensen zich zorgen om de toekomst van hun

@groenlinks055

De algemene beschouwingen
van @groenlinks055, zojuist
uitgesproken door onze
fractievoorzitter @RachelRR77
Over ons…
https://t.co/EjTo9NCGRK
1 dag ago

kinderen.
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Volgens Jesse zijn we in die
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jaren ons vertrouwen
een gezamenlijke toekomst,

Wij zijn als 8e aan de beurt.
@RachelRR77 succes!
https://t.co/F6Wi4lyXrz

gebaseerd op een

1 dag ago

verloren. Het vertrouwen in

gemeenschappelijk idealisme
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en gedeeld optimisme.

@groenlinks055

Terwijl Jesse ervan overtuigd
is dat iedereen daar diep van
binnen naar verlangt. En
daar wil hij nu samen met
ons voor strijden, voor ons
GroenLinks Apeldoorn was erbij!

allemaal. Het is tijd voor
verandering!

RT @mvn45: Einduitslag
benchmark afvalscheiding.
Diftar icm omgekeerd
inzamelen is meest
kosteneffectieve
inzamelstrategie. Fe…
https://t.co/IqDasFKOUO
1 dag ago

Zo komt Jesse bij de onthulling van het concept verkiezingsprogramma.

Want wat gaat GroenLinks doen om de tijd te veranderen?

Volg ons op:

GroenLinks…
Gaat het eigen risico in de zorg afscha en.
Een Piketty-belasting invoeren: een progressieve belasting op vermogen
op basis van reëel rendement. Wie veel vermogen heeft gaat meer
betalen; mensen met enkel wat spaargeld betalen minder.
Alle kolencentrales sluiten.
Een moderne middenschool invoeren: leerlingen volgen onderwijs in
hun eigen tempo en kunnen doorstromen naar elk passend niveau.

En wat wil GroenLinks?
Jesse: “We gaan welvaart samen maken en eerlijk delen. We krijgen het
meest ambitieuze klimaatbeleid ooit. We gaan ervoor zorgen dat kinderen
hun dromen kunnen najagen. We gaan weer voor elkaar zorgen.
Het is tijd voor verandering. We veranderen de economie. Geen
loonmatiging maar loonstijging. Niet bezuinigen maar investeren. Een
groene economie met echte werkgelegenheid voor iedereen.”
En dan, na weer een groot applaus vanuit de zaal, wijst Jesse ons erop dat
het tijd is om politiek te gaan bedrijven met het besef dat empathie diep in
ons allemaal zit: “We hebben elkaar nodig. Een eerlijke samenleving
maken we samen. Als we ons allemaal realiseren dat we elkaar nodig
hebben. Om samen te leven, samen welvaart te maken en om samen trots
te kunnen zijn op dit land. Tijden veranderen, maar tijden veranderen niet
vanzelf. Wij gaan de tijd veranderen”.
GroenLinks Apeldoorn Campagneteam

 GroenLinks.Apeldoorn

 GroenLinks Apeldoorn

0k

1k

