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Zoeken

Nieuwsbrief

Mooi weer, mooie
gesprekken.

Voornaam:

Neem jij mooi weer mee? Zo verzocht ik Paul Vermast (nr 38 kandidaat
GroenLinks). Vanuit Dronten naar Apeldoorn voor onze huis-aan-huis

voornaam

actie. Na het mooie enthousiasme van vorige week toen kandidaten

Achternaam:

Kathalijne Buitenweg (nr.2) en Zihni Özdil (nr.8) in Apeldoorn waren voor

achternaam

een vergelijkbare actie is het natuurlijk de vraag of we dit deze week weer
met hetzelfde enthousiasme waar konden maken en een beetje mooi

Emailadres:

weer kan daar natuurlijk aan bijdragen.

Jouw e-mailadres

Samen met Paul ben ik deze
zaterdag op pad gegaan om in gesprek te gaan met inwoners van

verzenden

Apeldoorn. Samen met overigens nog 15 andere GroenLinksers!
De huis-aan-huis actie blijft mij blij verrassen, dus ik snap het

Landelijke Website

enthousiasme ook wel van alle leden en sympathisanten. Het waardevolle
zit er voor mij in dat we met mensen spreken over wat voor hen belangrijk
is. Omdat wij de mensen opzoeken komen we juist in gesprek met mensen

Laatste Groenlinks055 Tweets

die de politiek misschien niet zo snel vanuit zichzelf op zouden zoeken om
hun vragen te stellen en hun zorgen uit te spreken. Dat wij hen nu

groenlinks055

opzoeken levert hele mooie gesprekken op.
Een echtpaar welke wij spraken gaf aan dat er binnen het gezin
verschillend gestemd wordt. Dat men nu het nieuws op de voet volgt maar
er nog niet uit zijn wat verstandig is om te gaan stemmen. Elke partij kan
wel punten hebben die voor hen belangrijk zijn.
Bijzonder vond ik hoe deze meneer aangaf dat hij heel veel mensen sprak

@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
4 uur ago

tijdens zijn werk, wat hij bij de mensen thuis uitvoert. Het gaat hem aan
het hart om te zien hoeveel schrijnende situaties hij bij de mensen thuis

groenlinks055

aantreft. Hij gaf aan dat hij het zichtbaar achteruit ziet gaan in welke

@groenlinks055

omstandigheden mensen leven. Iets wat hem niet in de koude kleren ging
zitten. Het is voor mij een van de mooie voorbeelden van de gesprekken
die wij aan de deur voeren.
Er gebeurt zoveel moois in ons land wat niet zichtbaar is voor de
buitenwereld omdat het niet uitgesproken wordt, maar wat van een
onschatbare waarde is. Het zijn juist dit soort voorbeelden van mensen die

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

zo van waarde zijn maar die tegelijkertijd ook een machteloosheid tentoon

groenlinks055

spreiden ten aanzien van de achteruitgang waar echt veel mensen mee te

@groenlinks055

kampen hebben.
Het sterkt mij in het idee dat het tijd wordt voor een ommezwaai. Dat het

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

nu echt tijd is voor fundamenteel andere keuzes zodat datgene wat

8 uur ago

mensen echt belangrijk vinden, zoals bestrijden van armoede, gerealiseerd
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kunnen worden.

@groenlinks055

Ik hoop dat deze mensen hun keuze gaan bepalen op basis van wat zij
belangrijk vinden. Voor mij is het een van de vele pareltjes van gesprekken
die we tijdens de huis-aan-huis acties tegenkomen. Komende weken zijn er
nog een aantal te gaan, ik weet zeker dat we dit enthousiasme op deze
manier goed vast kunnen houden, zeker als er weer zo’n mooi
lentezonnetje is!

RT @mvn45: Einduitslag
benchmark afvalscheiding.
Diftar icm omgekeerd
inzamelen is meest
kosteneffectieve
inzamelstrategie. Fe…
https://t.co/IqDasFKOUO
8 uur ago
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@VegoGert Afspraak was te
wachten op raadsopdracht
windenergie. Er zou eerst ook
in provincie gekeken worden
naar m…
https://t.co/50HpkRJO7n
1 dag ago
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