
   Hoe ben je bij de SP terecht geko-
men? 

Eigenlijk is het best gek dat ik niet al veel 
eerder lid ben geworden. Volgens familie en 
vrienden staat er al heel mijn leven het woord 
‘SP’ op mijn voorhoofd. Mijn eerste aanra-
king met de SP was pas vorig jaar toen ik 
me aanmeldde voor het Zwartboek voor de 
misstanden bij de Belastingdienst rondom 
de toeslagen. Daarvoor zag ik de SP altijd als 
een partij die heel veel wilt, maar wellicht nog 
meer voor elkaar kan krijgen met méér men-
sen. Ik dacht als ik me nu niet aanmeld, blijf ik 
aan de kant staan en komt er sowieso geen 
verandering. Later leerde ik Renske Leijten 

kennen bij een debat over de Belastingdienst. 
Van haar kreeg ik meteen al zulke positieve 
energie. Nadat ik mijn verhaal had gedaan 
werd ik gelijk overal geaccepteerd en kregen 
Renske en ik ook echt goed contact. 

   Wat doe je op dit moment bij de SP?
Ik ben bij de kerngroep in de afdeling Den 
Haag actief met een goed gevoel. De on-
derwerpen die we bespreken, zoals de actie 
tegen de huurverhoging maar ook de vocht 
en schimmelproblematiek, spelen onder veel 
Hagenaars. Zelf heb ik er ook mee te maken. 

   Hoe ziet jouw ideale samenleving 
eruit?

Gelijke kansen voor iedereen. Daar zullen 
alleen heel veel veranderingen aan vooraf 
moeten gaan. De SP heeft standpunten die 
mensen verder brengt zoals het minimum-
loon omhoog, meer waardering voor onze 
zorgmedewerkers, meer kansen op de 
arbeidsmarkt voor mensen die niet persé een 
papiertje in hun zak hebben, beter kijken naar 
de bewindvoering. Dat laatste bijvoorbeeld is 
op dit moment super oneerlijk geregeld. Wat 
mij betreft zou er een toets moeten komen of 
mensen echt bewind voering nodig hebben. 
Dat kan alleen via de landelijke politiek gere-
geld worden. 

   Wat verwacht je van deze verkiezin-
gen?

In de peilingen staan we misschien niet op 
winst, maar ik geloof dat acties van de SP 
zoals die rondom de toeslagenaffaire iets 
kunnen doen mét mensen. Veel mensen 
draaien twijfelen nog en wij moeten ze 

overtuigen om op ons te gaan stemmen. Een 
partij die er is voor de mensen.

   Wat is jouw mooiste moment bij 
onze club?

Het inpakken van de kerstpakketten met 
andere ouders van de toeslagenaffaire op 
het SP-partijbureau in de Moed. Daar deden 
we iets dat voor veel gezinnen een enorme 
impact had. Het idee kwam van de ouders, 
maar de SP hielp binnen no-time om onze 
actie mogelijk te maken. Ontzettend veel 
mensen doneerden geld, dat gaf een goed 
gevoel. Bij de SP’ers voelden het niet alsof 
wij anders waren. Samen deden we het. Met 
elkaar. Er was geen verschil tussen mensen 
van de partij en de ouders die getroffen zijn 
door de Belastingdienst. Iedereen is gelijk-
waardig aan elkaar. Zo zou het overal moeten 
zijn. Op die dag heb ik besloten om lid te 
worden, niet alleen vanwege de toeslagen-
affaire, maar ook vanwege hoe ik in elkaar 
steek. We moeten het samen doen en als ik 
het niet doe, dan doet misschien niemand 
het.

   Wil je nog een boodschap meege-
ven?

Nu, precies een jaar later na onze eerste 
actie, zijn er nog veel te weinig ouders ge-
compenseerd. Daarom doen we dit jaar wéér 
een kerstactie: speciaal voor de kinderen 
van de getroffen ouders. Zij zijn net zo goed 
slachtoffers. Je kunt nog steeds doneren via: 
https://doemee.sp.nl/kerst

Janet (35) is geboren en getogen 
in Den Haag en sloot zich 
ongeveer een jaar geleden aan bij 
de SP. Zij was eerder te vinden op 
ons partijkantoor in Amersfoort 
dan in ons pand in Den Haag en 
dat had een bijzondere reden. Ze 
studeerde hbo-rechten en werkt 
op dit moment als vrijwilliger 
bij Vluchtelingenwerk. Bij de SP 
voelde zij zich meteen thuis ‘‘hier 
zijn mensen die elkaar écht willen 
helpen in plaats van helpen omdat 
het je iets oplevert’’. 
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