
   Hoe ben je ooit bij de SP te-
recht gekomen?

In de wijken waar ik ben opgegroeid 
zorgden we goed voor elkaar. Men 
bracht een pannetje soep naar de 
buren, we zaten allemaal op dezelfde 
verenigingen en met elkaar mee-eten 
was nooit een probleem. Dat gevoel 

mistte ik steeds meer in Nederland. 
Daarom stem ik al lang op de SP. Ik 
werd pas echt lid na een actie van de 
SP voor behoud van de thuiszorg. Ik 
was net zelf geopereerd en was dus 
ook afhankelijk van de thuiszorg. Toen 
ik zag wat er allemaal misging kreeg 
ik steeds meer het gevoel dat ik er 
iets aan moest doen. Alleen op de SP 
stemmen voelde niet meer als genoeg. 
Ik wilde niet meer aan de kant staan, 
maar echt het verschil maken. Toen 
ben ik dus lid geworden. Nog steeds 
zie ik dat er ontzettend veel te halen 
is in Nederland. Er is de laatste paar 
jaren een hoop afgebroken. Werken-
den die amper rond kunnen komen, 
woningen die onder de schimmel 
zitten en ga zo nog maar even door. 
We moeten ervoor zorgen dat men-
sen weer gelukkig kunnen zijn. Dat 
betekent onder andere een normaal 
inkomen en goede huisvesting. Dat 
zijn geen spectaculaire doelen, maar 
geluk zit in hele kleine dingen. En 
geluk geef je door.

   Wat vind je het mooist aan 
voorzitter zijn van de afdeling? 

Ik ben een mensenmens. Leden bellen 
me vaak met vragen en ik vind het 
leuk om mensen te helpen. Ook vind 
ik het mooi om mensen enthousiast te 

maken. Ik denk dat ik daar in mijn be-
ginperiode als voorzitter profijt van heb 
gehad. De afdeling was toen enorm 
verdeeld en aan mij was de taak om 
dat weer te lijmen. Dat is gelukkig 
goed gegaan en we hebben nu een 
afdeling met veel enthousiaste, jonge 
leden. Ik zie die jonge leden ook echt 
groeien. Het feit dat zij nu zelf acties 
oppakken en begeleiden geeft mij 
enorm veel energie.

   Hoe ziet jouw ideale Den Haag 
eruit?

Ik woon zelf al een tijdje in Mariahoeve 
en wat mij betreft is die wijk echt een 
blauwdruk voor de rest van de stad. 
Er is ontzettend veel diversiteit in de 
wijk. Niet alleen cultureel, maar ook 
sociaaleconomisch. Mensen met een 
minimuminkomen kunnen bijvoor-
beeld tegenover iemand wonen met 
veel luxe. Doordat geen enkele groep 
de overhand heeft, leeft iedereen in 
harmonie samen. Daardoor lijkt de 
wijk van buitenaf saai, maar ik vind het 
heel speciaal. Bewoners van allerlei 
culturele achtergronden die zich sterk 
maken voor de wijk en zich met hart 
en ziel inzetten voor de ouderen en 
bewoners die het minder hebben. Dat 
vind ik mooi.

Inge van de Vooren (60) groeide 
op in de echte volksbuurten van 
Den Haag. In de wijken Centrum 
en Transvaal leerde ze dat het heel 
normaal is om naar elkaar om te 
kijken en dat een ander helpen 
eerder regel dan uitzondering 
zou moeten zijn. Inmiddels heeft 
ze haar plekje gevonden in 
Mariahoeve en is ze voorzitter van 
SP Den Haag. Daarnaast maakt 
Inge graag muziek en is ze actief 
bij Stichting Vooral, waar ze zich 
inzet voor Hagenaars met een 
beperking. Inge heeft zelf ook een 
fysieke beperking maar dat is voor 
haar geen obstakel om zich in te 
zetten voor anderen. “Ik kan heel 
moeilijk stilzitten, al zou ik dat 
eigenlijk wel moeten.” 
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