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woensdag 9 JUNI 2010 
 

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 
 

ANTILLIAANS-ARUBAANSE 
KANDIDATEN 

 
In de nacht van 19 op 20 februari 2010 viel 
het kabinet-Balkenende lV over de kwestie-
Uruzgan. Op woensdag 9 juni 2010 zijn er 
daarom vervroegde Tweede 
Kamerverkiezingen. De programma’s van de 
partijen kunt u vinden op de websites van de 
deelnemende politieke partijen.  
 
Deelnemende partijen 
De deelnemende partijen op 9 juni 
aanstaande zijn:  
1. CDA (www.cda.nl), 2. PvdA (www.pvda.nl),  
3. SP (www.sp.nl), 4. VVD (www.vvd.nl),  
5. PVV (www.pvv.nl), 6. GroenLinks 
(www.groenlinks.nl), 7. ChristenUnie 
(www.christenunie.nl), 8. D66 (www.d66.nl),  
9. Partij voor de Dieren (www.pvdd.nl), 10. 
SGP (www.sgp.nl), 11. - ,  
12. Nieuw Nederland (www.nieuw-
nederland.nu), 13. Trots op Nederland 
(www.trotsopnederland.com), 14. Partij voor 
Mens en Spirit (www.mensenspirit.nl), 15. 
Heel Nederland www.heelnederland.org),  
16. Partij één (www.partijeen.nl), 17. Lijst 17 
(www.lijst17.nl), 18. Piratenpartij 
(www.piratenpartij.nl), 19. Evangelische Partij 
Nederland 
(www.evangelischepartijnederland.nl).   
 
Hulp bij keuze: stemwijzer  
Wilt u hulp bij het maken van een keuze? Kijk 
dan eens op www.stemwijzer.nl..  
 
 
 

Programvergelijking  
De vergelijking van de programma’s van het 
Instituut voor Publiek en Politiek kunt u 
vinden op www.programvergelijking.nl. Wilt u 
een vergelijking van de partijen op het terrein 
van integratie en immigratie? Kijk dan eens 
op 
http://www.forum.nl/Actueel/Nieuws/NewsList
Id/4/NewsItemId/180/ 
 
CBP: effecten van de programma’s 
De effecten van negen partijprogramma’s op 
de werkgelegenheid, koopkracht, onderwijs, 
zorg, natuur en bereikbaarheid zijn wederom 
doorberekend door het Centraal Planbureau. 
Kijk hiervoor op:  
http://www.cpb.nl/nl/pub/cpbreeksen/bijzonde
r/85/  
 
Zeven Antilliaans-Arubaanse kandidaten!  
Welke Antilliaanse en Arubaanse kandidaten, 
zijn verkiesbaar? Hieronder een overzicht van 
zeven kandidaten.   

 
Cynthia Ortega, ChristenUnie, nr. 5. 

 
Cynthia Ortega op www.cynthiaortega.nl .   
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Bekend en geliefd in de Antilliaans-
Arubaanse samenleving: Cynthia Ortega-
Martijn! Sinds eind 2007 als kamerlid zette zij 
zich onnoemelijk actief in voor de 
maatschappelijke positie van Antillianen en 
Arubanen. Daarnaast zette zij zich met veel 
betrokkenheid in voor alle zwakken in de 
samenleving. De onderwerpen die zij 
behandelde waren onder meer 
armoedebestrijding, schuldhulpverlening, 
behoud van nabestaandenuitkering en 
ontslagrecht. Ze bekleedde de portefeuilles  
Sociale Zaken, Economische Zaken, Wonen 
Wijken en Integratie (WWI) en Nederlands-
Antilliaanse en Arubaanse Zaken (NAAZ). Op 
het terrein van WWI verbond zij haar naam 
aan een vijftal grote gemeenten (meer dan 
100.000 inwoners) die als ‘Ortega-
gemeenten’ deelgenoot werden van het 
grootstedenbeleid. Volgens de 
kandidatencommissie van de ChristenUnie 
vertegenwoordigt Cynthia een duidelijk deel 
van de ChristenUnie achterban, namelijk 
multiculturele christenen. 
Cynthia was lid van de parlementaire 
commissie Onderwijsvernieuwing. Zij heeft 
een lange werkervaring bij de overheid en in 
het bedrijfsleven, onder meer als 
programmamanager van het 
collegeprogramma Veelkleurige Stad en 
adjunct-hoofd Sociale Zaken in Rotterdam en 
opleidingsmanager. Cynthia Ortega woont in 
Rotterdam, deed de opleiding 
personeelsmanagement en is lid van een 
Volle Evangelie Gemeente. Cynthia, we 
hopen oprecht dat we de uitstekende 
samenwerking van de afgelopen jaren 
kunnen blijven voortzetten de komende vier 
jaar!  
 

 
 
Nadya van Putten, GroenLinks, nr. 19 

 
 
Nadya van Putten.  
 
De Arubaanse Nadya van Putten (28) staat 
op nummer 19 van de kandidatenlijst van 
GroenLinks. Volgens de 
kandidatencommissie kan Nadya op thema's 
als integratie en multiculturele samenleving 
haar steentje bijdragen. Nadya politieke 
ervaring als  burgerraadslid in de 
gemeenteraad Rotterdam en als kandidate 
voor het Europees parlement.  
Nadya is lid van het Team Ondersteuning 
Participatie Antillianengemeenten, TOPA. 
Voor meer informatie, zie www.nadya.nl. 
Nadya, we wensen je HOPI EXITO tijdens de 
verkiezingen op 9 juni aanstaande! 
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Tanja Jadnanansing, nr. 28  

 

Tanja Jadnanansing. Foto: Double7FM.  

 
Tanja Jadnanasing (1967) is Arubaans-
Surinaamse. Zij is bekend als 
programmamaker bij de NOS en als 
presentator van verschillende 
mediaproducties, zoals bij MTNL. Tanja 
studeerde rechten aan de VU, werkte als 
ombudsvrouw en als directeur communicatie 
van het jongereninformatiecentrum Site. In 
2002 ontving ze de diversiteitsprijs van de 
Gemeente Amsterdam voor haar 
radioprogramma, dat de positieve kanten van 
de multiculturele samenleving belicht. In 2003 
won ze tijdens het Hollandse Nieuwe 
schrijversfestival de publieksprijs. 
Tanja heeft zich kandidaat gesteld om bij te 
dragen aan het zichtbaar maken van talent 
van alle Nederlanders om op die manier tot 
een betere samenleving te komen.Haar 
politieke voorbeelden zijn Ghandi en 
Nelson Mandela. Voor meer informatie, zie 
http://nu.pvda.nl/berichten/2010/05/Jadnan

ansing.html. Tanja, je zal een aanwinst zijn 
voor de Tweede Kamer. Hopi exito 
gewenst! 
 
John Leerdam, PvdA, nr. 33  
John Leerdam (48) is lid van de Tweede 
Kamer sinds 2003. Hij was woordvoerder 
cultuur en Nederlands-Antilliaanse en 
Arubaanse Zaken (NAAZ) voor de PvdA. In 
het verleden was Leerdam directeur en 
artistiek leider bij Cosmic theater Amsterdam. 
Hij volgde opleidingen tot dramadocent en op 
het gebied van filmregie, zowel in Amsterdam 
als New York.   
John Leerdam regisseerde de afgelopen 
jaren diverse spraakmakende toneelstukken, 
zoals De tranen van Den Uyl (2006), 
Amandla! (2008) en Claus! (2009). Hij heeft 
tal van nevenfuncties op sociaal-
maatschappelijk gebied. Voor meer 
informatie, zie www.johnleerdam.nl. John wil 
voor de verkiezingen 33.000 handen 
schudden en daarmee 33.000 kiezers 
persoonlijk ontmoeten. John, ga voor een 
nieuwe termijn! Onze steun heb je.  
 

 
 
John Leerdam.  
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Chantal Gill’ard, PvdA, nr. 54 
Chantal Gill’ard (39) is sinds 2006 lid van de 
Tweede Kamer voor de PvdA. Zij hield zich 
de afgelopen jaren bezig met 
ontwikkelingssamenwerking en medisch-
ethische vraagstukken. Chantal was 
medeorganisator van een internationale 
conferentie voor parlementariërs en 
vertegenwoordigers van de Verenigde Naties 
over veilig moederschap. Vorig jaar was 
Chantal Gill’ard voorzitter van het OCaN-
congres over opvoeding. Chantal Gill’ard 
studeerde rechten en ethiek in de 
biotechnologie aan de Universiteit van 
Sheffield in Engeland, zie 
www.chantalgillard.nl. We hopen allemaal dat 
Chantal met voorkeursstemmen in de Kamer 
komt!  
 

 
Chantal Gill’ard in debat over 
ontwikkelingssamenwerking.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
James Sharpe, PVV, nr. 22  

 
James Sharpe.  
 
James Sharpe (47) is bedrijfseconoom. Hij 
heeft 20 jaar ervaring in de telecom-industrie 
in verschillende executive posities. Volgens 
Sharpe dient  een migrant zich aan te passen 
aan het land waar hij bewust voor gekozen 
heeft. “Pas dan kun je je ook thuis voelen”, zo 
heeft hij het ervaren. James Sharpe kwam op 
de Olympische Spelen van 1992 op de 110 
meter horden uit voor de Nederlandse 
Antillen. Mocht James na 9 juni aantreden in 
de Tweede Kamer, dan hopen wij dat hij 
oprecht zich zal inspannen om de belangen 
van Antillianen en Arubanen te behartigen!  
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Wesley Schwengle, Piratenpartij, nr. 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
Wesley Schwengle  
 
Wesley Schwengle (30) is geboren in 
Hilversum en zijn ouders zijn afkomstig uit 
Aruba. Hij is een groot voorstander van de 
open-sourcegedachte en is actief binnen de 
Ubuntu community. Hij leeft bij het motto, 
"Sharing is caring". De Dalai Lama is zijn 
grote voorbeeld, hoewel hij geen Boeddhist 
is. Als systeembeheerder is hij werkzaam bij 
een internet service provider en is bekend 
met de manieren waarop de overheid 
gebruikers aftapt en de fouten die daarbij 
gemaakt worden. 
Bron: http://piratenpartij.nl/kandidatenlijst  
 
Persoonlijke links: 
http://blog.opperschaap.net/ 
http://twitter.com/waterkip   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stemoproep OCaN!  
We roepen alle Antillianen en Arubanen in 
Nederland op te gaan stemmen op 9 juni 
aanstaande! Stem, bai vota, vote… to make a 
difference. Vergeet hiervoor svp niet uw 
stemkaart en identiteitskaart alvast klaar te 
leggen.  
 
De OCaN-redactie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No lubida bo karchi pa vota i bo 
prueba di identidat! 
 
 
Don't forget to take along your 
voting announcement and your 
identitycard! 
 
 
Vergeet niet je stemkaart en je 
identiteitsbewijs!  
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Deelnemende politieke partijen   
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Piratenpartij 
 

 

 
 
 
 
 

 
Contactgegevens OCaN  
Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN)  
Laan van Meerdervoort 145a 
2517 AX Den Haag 
tel: 070-380.33.01  
mail: info@ocan.nl  
website: www.ocan.nl  
 
Het OCaN-bestuur bestaat uit Glenn Helberg 
(voorzitter), Germine Heuvel (vice-voorzitter), 
Gililane Smith (secretaris), Calvin Corion 
(penningmeester), Sinuhe Oomen,   
Nurah Hammoud, Milly Kock, Chris Frans en Mike 
Bindraban. Het bureau bestaat uit Irene Gumbs 
(directeur), Solange Quandus, Marnix 
Arendshorst (beleidsmedewerkers), Ida Requena 
(secretaresse) en Hafize Kahraman (licht 
administratief werk).  
 


