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INSPRAAK, HET DNA
VAN DE PVDA
Traditiegetrouw hielden we op 12 februari onze valentijnsbrunch. Een gezellige middag voor jong en oud.
En een unieke gelegenheid om Lommelaars naar hun
gedacht te vragen. Waar liggen jullie wakker van?
Hoe maken we van Lommel een warme, solidaire en
aangename stad?
Inspraak is het DNA van de PVDA. Wij zijn een partij
van, voor en tussen de mensen. Wij houden de vinger
aan de pols. Niet alleen op onze brunch, maar ook
tijdens wijktochten en acties. Of tijdens gesprekken
die mijn collega’s bij Geneeskunde voor het Volk
dagelijks hebben met hun patiënten.

UW GEDACHT OP
DE VALENTIJNSBRUNCH
De PVDA zit in de lift, ook in Lommel. Dat blijkt uit het grote

aantal deelnemers aan de valentijnsbrunch van PVDA Lommel op 12
februari. Het succes van onze brunch hebben we te danken aan de
inzet van meer dan veertig vrijwilligers. De brunch, dat was gezellig
samenzijn, heerlijk eten en aangename achtergrondmuziek van Francky
Aernoudt. Jeanne Van der Vliet werd in de bloemetjes gezet voor haar
jarenlange (meer dan 30 jaar!) inzet voor PVDA Lommel.

We hechten veel belang aan de resultaten van de
bevraging. Want ook wij willen, net als de bevraagde
Lommelaars, een stad waar het goed wonen is in een
verzorgde buurt. Een stad waar de fietser en voetganger een veilige plaats krijgen in het verkeer. Een stad
waar wonen betaalbaar is voor iedereen.
Wij gaan de komende maanden aan de
slag met jullie ideeën en voorstellen. In
de gemeenteraad en daarbuiten. Intussen blijven wij luisteren naar jullie grote
en kleine bekommernissen. Wij houden
de druk op de ketel. Voor een stad op
mensenmaat.
Margriet Beenaerts
Voorzitster
PVDA Lommel

JOUW VERHAAL IN DE
VOLGENDE EDITIE VAN DE
GROOTEN TEUT?
De Grooten Teut is geschreven voor jou. Wil je onrecht
aanklagen, een buurtinitiatief in de bloemetjes zetten,
of heb je een hartverwarmend verhaal dat iedereen zou
moeten lezen? Wil je samen met de PVDA actie voeren
voor een warme, sociale stad op mensenmaat?

ALLE REACTIES, OPMERKINGEN EN
VOORSTELLEN ZIJN WELKOM.
CONTACTEER PVDA Lommel op
lommel@pvda.be
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LOMMEL, DIT KAN BETER!
Dit jaar stond de brunch in het
teken van inspraak. PVDA-gemeen-

BETER OPENBAAR VERVOER

teraadslid Sooi Van Limbergen en Margriet
Beenaerts, voorzitster van PVDA Lommel, polsten bij de deelnemers naar hun
ideeën over hoe van Lommel een warme
en solidaire stad te maken. De Lommelaars vragen vooral leefbare en propere
wijken, veilige fietspaden en de inzet van
duurzame energie die ook ten goede komt
aan de inwoners.

Ook het openbaar vervoer moet beter in
Lommel. Vooral in het weekend is het pover gesteld met het aanbod van De Lijn.
De stad moet bij De Lijn op tafel kloppen
en eisen dat heel Lommel volwaardig bediend wordt met lijn- en belbussen.

VEILIGERE FIETS- EN
VOETPADEN

Verder vragen de Lommelaars meer aandacht voor kleine, maar erg hinderlijke
problemen: slecht aangeduide mindervalidenparkings in het centrum, hondenpoep,
slecht onderhouden plantsoenen in de
wijken, glas op straat bij de glasbollen en
in de buurt van cafés in het centrum. Dat
tegenwoordig alles via internet geregeld
moet worden, is vooral voor oudere mensen een probleem.

Veel Lommelaars liggen wakker van de
slechte staat en het ontbreken van fietsen voetpaden. Losliggende stoeptegels
en klinkers, onkruid en zwerfvuil op voeten fietspaden vormen een hindernis voor
mensen die minder goed te been zijn. De
gevaarlijke kruispunten moeten worden
aangepakt.

KLEINE MAAR HINDERLIJKE
PROBLEMEN

MOBILITEIT ALS PRIORITEIT

ZET NOORD-LIMBURG OP DE SPOORKAART
Onze wegen slibben dicht, de files nemen
toe. Dat is niet verwonderlijk. Twee op de
drie personen verlaten de eigen gemeente
om naar het werk te gaan. Pendelen doen
we in Limburg vooral met de auto. Voor het
milieu en om fileleed te voorkomen, moeten we inzetten op openbaar vervoer. Maar
het aanbod van bus en trein is de laatste
jaren afgebouwd. De tarieven worden bovendien alsmaar duurder.

MET GEMAK NAAR
NEDERLAND…

IN

Om de Noord-Limburgse wegen te ontlasten, vraagt de PVDA dringend investeringen in nieuwe en bestaande spoorlijnen. Enerzijds vragen we de bestaande
maar ongebruikte treinverbinding tussen

Hamont en Weert te reactiveren. Dit levert
voor de Lommelaars een rechtstreekse
verbinding met Nederland op.

HAMONT
OVERPELT
LOMMEL

...EN HASSELT
Daarnaast pleit de PVDA voor een treintramtraject dat over een deels bestaande
spoorlijn van Lommel via Neerpelt naar
Hasselt gaat. Een snelle treinverbinding
tussen Neerpelt en Hasselt bespaart de
pendelaars ‘s morgens en ‘s avonds veel
kopzorgen. Lokale reizigers kunnen heel
de dag via een tramverbinding die onderweg de kleine gemeentes aandoet, hun
bestemming bereiken. Voldoende zijsporen maken het mogelijk dat de trein de
tram passeert. Zowel voor pendelaar als
lokale reiziger een prima oplossing.
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LEOPOLDSBURG

HECHTEL
BEVERLO

BERINGEN

PVDA vraagt de
reactivering van de
bestaande spoorlijn
tussen Hamont en
Weert en een treintramverbinding tussen
MAASEIK
Neerpelt
en Hasselt.
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Nieuwe trein- en sneltramverbindingen met Hasselt
Bestaande spoorlijnen
Nieuwe of te vernieuwen sporen
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MEER GROEN, MINDER AUTO’S
EN GRAAG TRAAG!
De Kerkstraat is heringericht, maar niet iedereen is tevreden. Bovendien respecteren veel
automobilisten de snelheidsbeperking van 20
km per uur niet. PVDA Lommel organiseerde
een bevraging om uit te vissen hoe het beter
kan.

GROEN
PMS 361
CMYK 80/0/100/0
RGB 13/177/75
RAL 6018

Stiptheid omlaag,
maar tarieven
omhoog?
Vanaf 1 februari betalen we weer
meer voor ons treinticket. Meer
betalen voor treinen die alsmaar
minder stipt zijn, langer over de
trajecten doen, voor stations
die niet onderhouden zijn en
loketten die sluiten? Niet verwonderlijk. De NMBS krijgt deze
legislatuur een besparing van 3
miljard euro opgelegd. Volgens
de PVDA moet dat anders. PVDA
Lommel voerde in maart actie
aan het station van Lommel om
de reizigers te informeren. De
PVDA wil meer personeel en
meer investeringen voor een betere dienstverlening en stiptere
treinen.

Meer dan de helft van de bevraagden voelt zich
als fietser of voetganger niet veilig omwille van
auto’s die te hard rijden en hindernissen die de
ruimte voor de zwakke weggebruiker verkleinen.
Het gratis halfuur parkeren lokt extra auto’s naar
de Kerkstraat. Het afschaffen van het Lommels
kwartiertje wordt betreurd.

Veel fietsers en voetgangers voelen zich niet veilig
in de Kerkstraat door de vele auto’s die er te snel
rijden. PVDA Lommel ging in een bevraging na hoe
dit probleem te verhelpen.

Bijna negentig procent is dan ook te vinden voor
een gedeeltelijk verkeersvrije Kerkstraat. Daarbij
worden auto’s en bestelwagens in de voormiddag
toegelaten te laden en lossen. In de namiddag is
er geen autoverkeer. Zeker niet op woensdag en
zaterdag.

PVDA-gemeenteraadslid Sooi Van Limbergen vraagt
een gedeeltelijk verkeersvrije Kerkstraat met meer
groen. Hij pleit voor een duidelijkere bewegwijzering naar parkings en extra aankondigingen van de
snelheidsbeperkingen.

Bijna iedereen vindt dat er voldoende parkings
zijn in het centrum, maar dat die parkings slecht
aangeduid zijn. De rotonde aan de kruising van de
Kerkstraat en de Lepelstraat wordt als gevaarlijk
ervaren wegens glad en te weinig plaats voor fietsers en auto’s. Een veelvoorkomende suggestie:
voorzie meer groen in de Kerkstraat!
3

NIGEL WILLIAMS IN LOMMEL

“ER IS WÉL EEN ALTERNATIEF”
Op 15 januari stelde Nigel Williams op
uitnodiging van de PVDA zijn boek en
film Fuck Tina voor in Lommel. TINA
staat voor ‘There Is No Alternative’.
De regeringspartijen zeggen dat er
geen alternatief is voor het neoliberale beleid van sociale afbraak. Een
gesprek met Nigel.
Wat wil je in Fuck Tina vertellen?
Elke dag worden de mensen via het nieuws platgeslagen met negatieve berichten. De politici
die aan de macht zijn, blijven herhalen: “Er is
geen alternatief. We moeten besparen op lonen,
op sociale uitgaven.” Fuck Tina laat zien wat er
gebeurt als de mensen meegaan in dat verhaal.

Als ze zich niet verzetten, nemen armoede en
miserie toe.
Wat is je grootste hoop voor 2017?
Eigenlijk ben ik optimistisch. Waarschijnlijk belanden we eerst nog wat dieper in de miserie,
maar daar komt ooit een einde aan. De machthebbers kunnen niet verdoezelen dat er steeds
meer armoede is. De mensen gaan dat niet
blijven slikken als ze zien dat de zogezegde
oplossingen niet werken en dat de facturen alsmaar duurder worden. De mensen zien in dat
de collectieve verarming niet de schuld is van
vluchtelingen of andere sukkelaars maar van
de bankiers en de superrijken die hun fortuinen
verstoppen in Panama en andere paradijzen. En
verder hoop ik dat Beerschot kampioen wordt!

Nigel Williams: “De mensen
zien in dat de verarming niet
de schuld is van vluchtelingen of andere sukkelaars
maar van de bankiers en
superrijken die hun fortuinen
verstoppen in belastingparadijzen.”

De PVDA verloot drie door Nigel
gesigneerde boeken met dvd onder
onze lezers. Mail je gegevens naar
lommel@pvda.be en maak kans op
het boek met dvd.
Advies van Nigel: kijk naar de dvd
met een klein groepje en denk samen
na over wat je in je eigen bedrijf,
wijk, gemeente... kan doen.

INTERVIEW MET DJ FAISAL

“IK LEER MENSEN MUZIEK KENNEN WAAR ZE
NOOIT MEE IN AANRAKING ZOUDEN KOMEN”
Wie kent Faisal niet? Deze jonge Lommelaar
is op 26-jarige leeftijd al DJ, producer, presentator op Studio Brussel en een van de vaste
sidekicks in het tv-programma De Ideale Wereld. Enkele maanden geleden werd hij verkozen tot beste DJ van België. Als kers op de
taart ontving hij in februari de Pluim van de
stad Lommel.
Wat wil je bereiken met je muziek?
Ik draai niet gewoon ‘n’importe quoi’. Ik probeer
mee te geven dat je niet in een bepaald genre
of tijdperk hoeft te blijven bij een DJ-set. Zo leren mensen ook muziek kennen waar ze anders
nooit mee in aanraking zouden komen.
Wat is jouw favoriete album?
Teveel om op te noemen, maar Midnight Marauders van A Tribe Called Quest staat heel vaak op
bij mij.
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Faisal Chatar neemt samen met zijn moeder Nadia
Chahboun, OCMW-raadslid van de PVDA in Lommel,
de Pluim van de stad Lommel in ontvangst.

Als je burgemeester van Lommel was, wat
zou je dan als eerste veranderen?
Ik zou een goed ingericht jeugdhuis bouwen
waar jonge gasten aan een betaalbare prijs een
feestje kunnen bouwen of evenementen organiseren.

Hoe is het om als sidekick mee te doen in De
Ideale Wereld?
Het is een van de leukste dingen die ik al heb
gedaan, maar wel veel vermoeiender dan het
lijkt op tv. We zijn al erg vroeg uit de veren om de
uitzending voor te bereiden. En dan moet je er
‘s avonds bij de opnames nog fris uitzien en
gevat uit de hoek komen. Maar het is zo tof dat
alles daar mogelijk is. Als ik zeg dat het grappig zou zijn als we een nieuwjaarsspeech van
een politica zouden remixen en er een beat onder zetten, antwoorden ze: “Ja, goed idee. Doe
maar!” Geen enkel idee is te zot. Dat geeft een
leuke werksfeer.

BESTE MENEER VANDEURZEN,
KOM JE EEN MAANDJE BIJ
ONS WONEN?
Lieve Kolen is
opvoedster en
patiënt bij GVHV
in Lommel. Lieve
richtte ‘Believe’
op in Lommel. Dat
is een laagdrempelig infopunt,
winkel en plek
voor workshops
voor mensen met
een beperking.

“Ik ben Lieve, alleenstaande mama van een tweeling van bijna 16.
Een van mijn meisjes heeft een mentale beperking. Ze heeft veel
structuur nodig die ik niet altijd kan bieden. Het is zwaar. Ook voor
haar tweelingzus, die enorm bezorgd is om haar.
Elke veertien dagen gaat ze een weekendje op internaat. Begrijp
me niet verkeerd, maar dat geeft ons tijd dingen te doen die we
anders niet kunnen doen: winkelen, uit eten, naar de cinema. Een
weekend geen zorgen, geen plakkers op haar wondjes doen die
ze zichzelf aanbrengt, niet opstaan om vier uur ‘s nachts omdat ze
wakker is.
Beste meneer Vandeurzen, hoewel ik nu door je hervormingen
zorg op maat kan kopen, ga ik wel moeten stoppen met werken
als mijn dochter 21 wordt. Want waar moet ze naartoe als ik ga
werken? De wachtlijsten zijn ellenlang en door uw maatregelen
verdwijnt het personeel als sneeuw voor de zon.
Dag en nacht zorgen voor een kind met een beperking? Je zorgen
maken waar ze terecht kan als jij er niet meer bent? Broers of
zussen laten opdraaien voor deze zorg? Ik wou dat je het eens kon
voelen, je hart zou breken. Dus meneer Vandeurzen, kom jij een
maandje bij ons wonen? Exact hetzelfde doen als wat ik elke dag
en nacht doe?”

RED UZELF
Sinds de invoering van de persoonsvolgende financiering
op 1 januari 2017, krijgen zorgorganisaties geen geld meer
van de overheid. Mensen met een beperking krijgen nu een
‘rugzakje’ waarmee ze zelf hun zorg moeten kopen op de
markt, zoeken naar hulp in een wirwar van (commerciële)
zorgaanbieders. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen
(CD&V) wentelt de verantwoordelijkheid van de overheid af
op mensen met een beperking. Het gebrek aan opvangplaatsen wordt niet opgelost. Ook voor het personeel betekent
deze hervorming meer onzekerheid. Hun job hangt af van de
individuele overeenkomsten die met zorgvragers gesloten
worden. Van ‘zorg op maat’ naar ‘red uzelf’?

DURE MEDICIJNEN

MAGGIE KRABBELT TERUG
Op donderdag 9 februari overhandigden patiënten van Geneeskunde
voor het Volk en sympathisanten van de PVDA meer dan vijfduizend
wenskaarten met persoonlijke boodschappen aan minister van
Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). Daartussen zaten 200
wenskaarten uit Lommel. Uit de aangrijpende getuigenissen blijkt hoe
zwaar patiënten door de besparingsmaatregelen van De Block worden
getroffen. Ze hebben het moeilijk hun medische zorgen te betalen.
Ook Marc uit Lommel getuigt [rechts op de foto]. Hij lijdt aan een
spieraandoening. Vroeger kon hij zestig keer per jaar naar de kinesist,
deels terugbetaald. De minister schroefde dat nu terug tot achttien
terugbetaalde beurten. Marc: “Ik ben boos op De Block. Zij wil alles
waar ik recht op heb afnemen.”
Na het volgehouden protest van de PVDA en GVHV tegen de hervormingen in het terugbetalingssysteem voor geneesmiddelen, doet de
minister een eerste toegeving. Ze zal nu op maagzuurremmers ‘maar’
1 miljoen euro besparen in plaats van 15 miljoen. Natuurlijk is hiermee
de kous niet af… maar we zijn op de goede weg!

Grote delegaties van PVDA en GVHV uit heel het land gaven meer dan
5.000 wenskaarten af aan minister De Block.

“OPGELET! MAGGIE SPEELT
MET JE GEZONDHEID!”
Met die waarschuwing deelde PVDA Lommel op 12 januari mandarijnen en kiwi’s uit aan de patiënten en het personeel van het
Mariaziekenhuis in Overpelt. “We delen een dosis vitaminen uit,
want je kan maar beter niet ziek worden in 2017”, vertelt Luc
Ectors, arts bij GVHV in Lommel. “Minister De Block bespaart 900
miljoen in de gezondheidszorg, op kap van de patiënten. Sommige
geneesmiddelen worden vier keer duurder. Dat is niet nodig als we
het kiwimodel toepassen, zoals deels gebeurt in Nederland. Dan
wordt enkel het goedkoopste geneesmiddel van de beste kwaliteit
terugbetaald. Dat zorgt voor enorme prijsdalingen.”

PVDA Lommel
voert actie voor het
Mariaziekenhuis
in Overpelt voor
betaalbare geneesmiddelen.
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WELKOM IN
GRAAILAND
SIEGFRIED BRACKE (N-VA),
Kamervoorzitter

INVESTERINGSMAATSCHAPPIJEN
ZONDER
ALGEMEEN NUT
Dat gemeenten samenwerken in intercommunales om de diensten aan
de bevolking beter te organiseren, is prima. Maar nu blijkt dat het gemeenschapsgeld ook gebruikt werd om tientallen nv’s (naamloze vennootschappen) op te richten. In een intercommunale brengt een zitje
in de raad van bestuur maximum 205 euro per vergadering op. Bij nv’s
geldt die bovengrens niet. Bovendien richten die nv’s weer andere nv’s
op waarin weer zitjes voor politici worden verdeeld.
In heel Vlaanderen zouden honderden van die nv’s en holdings opgericht zijn waarin politici kleine tot zeer grote vergoedingen bijverdienen. In Limburg zou niets aan de hand zijn. Dat blijkt verre van waar.

NUHMA EN HAAR DOCHTERS
Neem Nuhma, een klimaatbedrijf dat door de 44 Limburgse gemeenten
werd opgericht. Nuhma is geen intercommunale. Nuhma richtte samen
met Windenergie een andere nv op: Z-Kracht. Alle drie hebben ze hun
maatschappelijke zetel in de Trichterheideweg 8 in Hasselt. Daar huizen
nog andere nv’s van de groep, zoals WEP, Publilum, Nubema, Nuhmeris,
Team Wise. De meeste van die nv’s hebben niet één enkele persoon in
dienst. Ze produceren ook meestal niets. Het zijn dikwijls, zoals in de
oprichtingsakte van Z-Kracht staat: investeringsmaatschappijen.
Deze nv’s worden nochtans grotendeels met ons belastinggeld gefinancierd. Maar wat doen ze met dat geld? Wat hebben deze investeringen met de diensten aan de bevolking te maken? En hoe kan de
bevolking dat controleren?

EEN CENTJE BIJVERDIENEN?
Ook op de vergoedingen van de politici die daar een zitje hebben, is
geen controle. In Limburg komen de volgende namen dikwijls terug:
- Voor de sp.a: Peter Van Velthoven, Tony Coonen
- Voor de CD&V: Thierry de Hermicourt de Grunne, Marc Vandeput
- Voor de N-VA: Steven Vandeput, Marc Roppe, Frieda Brepoels
- Voor Open Vld: André Vautmans
Naast hun loon als politicus, hebben zij allemaal meerdere bezoldigde
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LOON: MEER DAN 16.000
EURO NETTO PER MAAND

Bedient zichzelf en verdedigt de graaiers.
Toen Raoul Hedebouw (PVDA) in het
parlement de graaicultuur aan de kaak
stelde, zette Bracke de micro af.

mandaten. Een zitje bij Nuhma brengt 10.000 euro bruto per jaar op, bij
Aspiravi 3.500 euro per jaar, bij Publilum 2.500 per jaar. De graaischandalen werden door de pers aan het licht gebracht. Maar transparantie
is er nog altijd niet. Het motto: zichzelf bedienen in plaats van de bevolking te dienen.

N-VA:
GRAAIPARTIJ
ALS GEEN
ANDER
N-VA-kopman Siegfried Bracke verdient als voorzitter van de
Kamer 16.000 euro netto per maand. Zijn N-VA-kompanen in
Limburg mogen er ook zijn. Neem minister van Defensie Steven Vandeput. Hij was beheerder van een hele rits vennootschappen tot hij minister werd. Toen stond hij zijn plaats af
aan Marc Roppe, voorzitter van N-VA Hasselt. Roppe zetelt als
betaald bestuurder in de nv’s Aspira, Publilum, Aspira Holding,
Aspira Offshore, Gislom, Nuhma, Z-Kracht (zie hierboven voor
de vergoedingen die erbij horen). Niet slecht. Maar Frieda
Brepoels, N-VA-burgemeester van Bilzen, doet nog beter met
niet minder dan 16 betaalde mandaten, naast haar wedde als
burgemeester natuurlijk.
‘Wij zorgen voor verandering’, klinkt de slogan van de N-VA.
Verandering? Het is duidelijk dat de N-VA verworden is tot
de vierde traditionele partij, naast Open Vld, CD&V en sp.a.
Politici uit deze vier partijen leven op een andere planeet. Ze
vinden een nettoloon van 6.000 euro “normaal”, want “wij
werken hard”, zeggen ze. En wij dan? Wij werken verdorie
ook hard en hebben geen tijd om er nog tientallen betaalde
mandaten bij te doen.

DE PVDA-POLITICI LEVEN MET EEN
GEMIDDELD WERKNEMERSLOON
Raoul Hedebouw, Peter Mertens en de andere PVDA-politici leven
met een gemiddeld werknemersloon. Al wat ze meer verdienen –
loon, zitpenningen en bijkomende vergoedingen – wordt gebruikt
om campagne te voeren voor goedkope medicamenten, tegen de
hoge waterfacturen, tegen de Turteltaks...

RAOUL HEDEBOUW (PVDA),
volksvertegenwoordiger

LOON: 1.800 EURO
NETTO PER MAAND

De stem van gewone mensen in het
parlement.

DE PVDA WIL GARANTIES TEGEN
ZELFVERRIJKING DOOR POLITICI
“Wij willen garanties inbouwen dat politici zichzelf niet verrijken met allerlei mandaten.
Ook het probleem van belangenvermenging met multinationals en beursgenoteerde
bedrijven moet aan bod komen”, zegt Raoul Hedebouw.
De PVDA heeft dan ook een voorstel ingediend met drie maatregelen:
1. De maximale vergoeding van politici mag nooit hoger liggen dan drie keer het
mediaaninkomen (1.950 x 3 = 5.850 euro netto/maand).
2. Het mandaat van politicus is onverenigbaar met een functie bij een beursgenoteerd
bedrijf, een multinational of een bank.
3. Elk politicus moet de inkomsten uit zowel publieke als privé-mandaten volledig
openbaar maken.

“WIJ WILLEN ONS GELD TERUG”

19.000 DEELNEMERS VOOR PROCES TEGEN TURTELTAKS
Onze energiefactuur behoort tot de duurste van Europa. De Turteltaks doet er nog een
schepje bovenop. Elk gezin, alleenstaande, elke zelfstandige moet sinds 1 maart 2016
minstens 100 euro Turteltaks betalen om de mega-subsidies te betalen voor grote,
commerciële zonnepanelenparken. De taks is onrechtvaardig, onnodig én ongrondwettelijk. Daarom trokken we op 8 maart naar het Grondwettelijk Hof voor de start van het
Turteltaksproces. Ook vanuit
Limburg ging een delegatie
PVDA-leden en -sympathisanten naar Brussel. Samen
met 19.000 verontwaardigde
burgers gaat de PVDA voor
niets minder dan de afschaffing van de Turteltaks.
JE KAN NOG ALTIJD MEEDOEN:
SLUIT JE AAN VIA
www.turteltaksproces.be

GRAAI
LAND
HET BOEK
WAAR ALLES
MEE BEGON

Graailand, het nieuwe boek van PVDAvoorzitter Peter Mertens, staat al 19
weken in de TOP-10. Het boek dat u niet
mag lezen van Bart De Wever (N-VA) en
Gwendolyn Rutten (Open VLD). Graailand is de opvolger van de bestseller
Hoe durven ze? In Graailand ontmaskert Peter Mertens de graaiers van het
establishment en het leven boven onze
stand. Maar Mertens heeft het ook over
de New Kids in Town, over verzetscultuur, over herverdeling van rijkdom en
arbeid, over het vuur van Bernie Sanders
en over de politiek van de hoop. Een
boek dat brandt in de handen.

HET BOEK IS TE KOOP VOOR
20 EURO VIA EPO.BE,
PVDASHOP.BE
EN BIJ UW BOEKHANDEL.
7

DE PVDA IN LOMMEL
DE MENS CENTRAAL
“In deze tijd van crisis is het meer dan
ooit belangrijk dat het welzijn van
elke Belg, elke Europeaan, elke mens
centraal staat. Dat we geen ruime
laten voor discriminatie, armoede en
angsten. Die bekommernis om welzijn
vind ik terug bij de PVDA. De ruimdenkendheid, het sociale en de teamspirit
spreken mij aan. Ik hoop dat meerdere
jongeren zich net als ik geroepen
voelen mee te doen, de mouwen op te
rollen en mee
de toekomst
te bouwen.”

Sarah Gueroui, 24 jaar, belastingconsulent, woont in Balendijk

“DE PVDA IS EEN SOCIALE PARTIJ.
EEN PARTIJ DIE ONDER ANDERE
OPKOMT VOOR HET BEHOUD VAN
ONZE SOCIALE ZEKERHEID. EENTJE DIE
VECHT TEGEN DE AFBRAAK ERVAN,
OM TE VERMIJDEN DAT WE TERUG
ZOUDEN KEREN NAAR DE 19E EEUW.
DE PVDA LEGT DE VINGER
OP DE WONDE, MAAR
STROOIT ER GEEN ZOUT
IN. ZE DRAAGT JUIST
OPLOSSINGEN AAN, HET
SOCIAAL ALTERNATIEF.
EEN PARTIJ WAAR DE
MENSEN EERST
KOMEN.”

WELVAART VOOR
IEDEREEN
“Voor mij is de PVDA de enige partij
die durft zeggen waar het geld te
halen is. Niet bij de arbeiders en
bedienden, gepensioneerden, zieken,
werklozen, kleine zelfstandigen
of KMO’s. Maar wel bij de grote
vermogens en de multinationals, die
nu amper iets bijdragen. Daarom kies
ik voor een gezond alternatief en
welvaart voor iedereen.”

Henri Geuens,
PVDA Lommel

Suzy Verhoft, 58 jaar, bediende,
woont in Heeserbergen

MAAK DE PVDA NOG STERKER EN NEEM VANDAAG NOG EEN
LIDKAART. STUUR EEN SMS MET ‘LID + NAAM EN ADRES’
NAAR 0492 775 007. OF WORD LID MET ÉÉN KLIK DOOR
TE SURFEN NAAR WWW.PVDA.BE/LID-WORDEN.

20 17
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SEPTEMBER
BREDENE AAN ZEE

CENTRUM STAF VERSLUYS

BOEK DE SUPERSAMENWERKER

DE MENS IS VAN NATURE GOED
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FEEST SOLIDARITEIT
VAN DE
★
★
★
★
★
★
★

LIVE CONCERTEN
PIOFIESTA
BOEKENBEURS
DEBAT
COMEDY
FILM
FOOD

www.manifiesta.be

www. facebook.com/manifiesta.be
www.twitter.com/manifiesta_be
DE 38EK
VANEN
WE
UR
#DeMaatisVol

v.u. Marie-Rose Eligius, M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel

“De mens is eigenlijk supersociaal. Het klopt niet dat de
mens een egoïstisch en slecht
wezen is en dat een onrechtvaardige maatschappij daarom
onontkoombaar is”, vertelt Dirk
Van Duppen, huisarts bij Geneeskunde voor het Volk in Deurne.
Op 27 januari stelde hij in de
Lommelse bibliotheek zijn boek
De Supersamenwerker voor. Het
boek doet ons nadenken over de
mens en de maatschappij. De auteurs tonen hoe de mens zich doorheen de evolutie
ontwikkelde tot een solidaire soort met inlevingsvermogen voor de anderen. Vooral
samenwerken maakt van een mens een mens.
Is de neoliberale maatschappij waarin individualisme en concurrentie hoogtij vieren,
het enige alternatief? Neen. De solidariteit van de 99 procent van de wereldbevolking zal het individualisme en de graaizucht van de 1 procent te boven komen.
DIT BOEIENDE BOEK VAN DIRK VAN DUPPEN EN JOHAN HOEBEKE IS
TE KOOP AAN HET ONTHAAL VAN GENEESKUNDE VOOR HET VOLK
IN LOMMEL (KAPITTELHOF 12).

