DE KANDIDATEN VAN PVDA OOSTENDE

BLIJF VAN ONS PENSIOEN
Onze pensioenen zijn nu al de laagste
van Europa. Toch wil de regering ons
langer doen werken voor minder
pensioen. Dat is onaanvaardbaar.

ONS PENSIOEN IS EEN RECHT

We hebben er hard voor gewerkt. De
PVDA verdedigt het recht op een menswaardig pensioen: 75 procent van ons
loon, en minstens 1.500 euro.

OP 67 JAAR IS ÉLK BEROEP
TE ZWAAR

Of je nu verpleger bent, poetsvrouw of
bediende: weinig mensen houden het
vol tot 67 jaar. Steeds meer mensen
worden ziek of kampen met stress en
burn-out. De pensioenleeftijd moet
opnieuw omlaag naar 65 jaar, met recht
op vervroegd pensioen op 60 jaar en
brugpensioen vanaf 58 jaar.

WIST JE DAT?
De ministers die ons verplichten om
tot 67 jaar te werken mogen zelf…
op 55 jaar met pensioen. Zij krijgen
een pensioen cadeau van 4.250 euro
netto per maand, terwijl zoveel ouderen in armoede leven of overleven.
Dat is wraakroepend.

Al 40.000 mensen ondertekenden een
petitie tegen het asociale pensioenplan
van de regering.
LAAT OOK JOUW STEM HOREN OP

www.blijfvanonspensioen.be

ZO KAN HET NIET VERDER
De regering haalt het geld bij zieken en gepensioneerden,
terwijl multimiljonairs en multinationals miljarden euro
cadeau krijgen. De ongelijkheid in onze samenleving
neemt steeds verder toe.
De PVDA wil de rijkdom rechtvaardig verdelen. Mens en
milieu moeten op de eerste plaats komen. Betaalbaar
wonen, werkbaar werk met een volwaardig loon, een
gezonde en veilige leefomgeving: dat is wat écht telt.

VERSTERK DE PVDA
DE PVDA ZIT IN DE LIFT

Neem ook een lidkaart (€ 20/jaar).
Sms ‘lid’ + je naam en adres naar
0492 775 007. Word lid met één klik op
pvda.be/lid-worden.
Of mail naar pvda@pvda.be
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1. Ilona VANDENBERGHE - 53 jaar - leerkracht Spaans, interesse in andere culturen,
sociaal beest, leergierig
2. Dirk VANMASSENHOVE - 52 jaar - opgegroeid
in een rood nest, 20 jaar delegee bij Daikin
3. Charlotte EEREBOUT - 29 jaar - actieve en
gepassioneerde maatschappelijk werkster
4. Sammy CLOET - 45 jaar - arbeider geboren
en getogen in Oostende
5. Sonia TEN HARTOG - 55 jaar - sociaal
werker met een passie voor koken
6. Cynthia VAN AELST - 46 jaar - al 18j in
Oostende, vrijwilliger in daklozencentrum,
passie voor de natuur
7. Luc DEBOUVRY - 59 jaar - vliegtuigcateraar
met een sociaal hart, actief in het verenigingsleven
8. Julie ROUZERE - 25 jaar - leerkracht Frans Spaans, voor een socialer Oostende
9. Danny VAN DYCKE - 40 jaar - arbeider,
opgegroeid ‘op de buiten’, 10 jaar in Oostende
10. Petra LUST - 44 jaar - maatschappelijk werker, moeder van 2 pubers, samen strijden
tegen armoede
11. Jelle GOUDBEEK - 46 jaar - 15j in Oostende,
natuurliefhebber, inzet voor de gemeenschap
12. Lieve PEETERS - 63 jaar - bediende op rust,
inzet tegen armoede, voor vrouwenrechten,
een hart voor cultuur

KIES VOOR EEN OOSTENDE OP MENSENMAAT

13. Michael MEEUWIS - 50 jaar - hoogleraar
aan de UGent, sociaal en intercultureel
geëngageerd
14. Rane DESLYPERE - 20 jaar - jonge arbeider,
change the system
15. Martine SALOME - 62 jaar - studies plastische kunsten, interesse in cultuur
16. Ivan VANDERLINDEN - 60 jaar - metaalbewerker met een groen hart
17. Natasja DELANGHE - 45 jaar - kunstschilderes en schrijfster met interesse in kunstvormen met een ‘boodschap’
18. Jean VAN HAUDENHUYSE - 68 jaar gepensioneerd, 20 jaar Gemeenschapsonderwijs, oprichter ‘De Vrienden van het GO!’
19. Nieke SWENNEN - 58 jaar - kunst toegankelijk voor iedereen, kunst verruimt je
levensvisie
20. Anthony MEEREMANS - 50 jaar - leraar
wiskunde, voor een samenleving met respect voor mens en natuur
21. Myriam NYS - 65 jaar - bestuurslid
Regenbooghuis West-Vlaanderen Rebus,
LGBTQ-werking
22. Philippe MENTEN - 59 jaar - gepensioneerd, inzet voor vrouwenrechten, milieu en
gezondheid
23. Betty VANHEE - 80 jaar - gepensioneerd,
lerares niet-confessionele moraal
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STOP DE REGERING, VERSTERK DE PVDA
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