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WEERBARSTIGE
KOP

Die van spirit met haar krullen, dat ben
ik. Vier jaar parlementslid en sedert
kort ook fractieleider in de Gentse gemeenteraad. Altijd in de weer maar steeds
tijd voor een praatje, een dossierkenner maar met beide voeten op de grond,
vriendelijk maar af en toe weerbarstig.
Op stage bij Volvo Cars, Sidmar en het UZ Gent, op werkbezoek bij kinderziekenhuizen, sociale werkplaatsen, psychiatrische instellingen, sociale economieprojecten, verenigingen... dat ben ik allemaal.

WILDE HAREN
36 jaar • echte pijpekrullen • KAA Gent -supporter • sociaal • straataperitief • Prince • emotie
• zot van ‘t leven • Barcelona • zon • Amnesty
International • dansen

TANTE
KRUL

Tante krul, zo heten mijn neefjes en nichtjes mij. Vrolijke kinderen uit een warm
nest. Ouders met tijd voor hun kinderen,
een haalbare combinatie van gezin en
werk, onbezorgd opgroeien, dat verdienen
niet alleen mijn neefjes en nichtjes, maar
alle kinderen. Elk kind heeft recht op 1
jaar ouderschapsverlof, ook in een éénoudergezin. De kinderbijslag
willen we optrekken en belastbaar maken, zo houden lage en middeninkomens meer over. En gratis kinderopvang tijdens de werkuren, daar
zet tante krul zich voor in.
Samenwonende stellen verdienen – net als getrouwde koppels - een basisbescherming met een alimentatiegeld en een eerlijke verdeling van de
goederen als het toch fout loopt. De nieuwe papa of mama wordt een echte zorgouder die het kind mee opvoedt. De pleegouder krijgt iets te zeggen
over zijn pleegkind. “Mijn tante krul wil dat alle mama’s, papa’s en
kindjes gelukkig zijn.” Zo legt mijn oudste neefje Kevin het uit.

ENGELENHAAR OF
RASTA

Piekhaar, krullen,
kaal, engelenhaar
of rasta, rost, bruin
of blond, wat maakt
het uit ? Ik heb
een hekel aan
vooroordelen
en discriminatie. Oud of jong, wit of bruin,
een handicap of niet, holebi of hetero, iedereen verdient gelijke kansen. Ook op
de werkvloer. Er komen nog teveel mensen niet aan de bak omwille van vooroordelen. Anoniem solliciteren maakt
de werkgever blind voor vooroordelen
want je naam, geslacht, leeftijd worden afgedekt. Bij AXA France werkt
het, waarom dan niet bij ons ?

MIJN
NEUS
KRULT

Als Chiroleidster organiseerde ik voor de
speelclubs de gekste spelletjes. Ik dacht
niet aan wat er allemaal fout kon lopen.
Dit heb ik in het parlement kunnen oplossen door een betere bescherming voor
vrijwilligers uit te werken. Ook voor zieke mensen heb ik me ingezet. Toen de ombudsdienst zes maanden plat lag en de klachten
van patiënten onbehandeld bleven liggen, trok ik aan de alarmbel. Met succes. De ombudsdienst werkt nu veel beter. Naar
mensen luisteren, problemen in het parlement aankaarten, naar
oplossingen zoeken, dat is echt mijn ding. Dit wil ik blijven doen.
Niet alleen voor mijn neefjes en nichtjes, maar ook voor jou !

KRULLEN
VAN HET
LACHEN

Ik word gesteund door een ploeg van enthousiaste kandidaten.
Samen lachen we wat af. Want politiek is niet altijd even ernstig.
Geef ook hen jouw stem.

Wouter Van Bellingen, 19e plaats Kamer
Goedele De Cock, 7e opvolger Kamer
Geert Lambert, 3e plaats Senaat
Mohamed Achaibi, 12e plaats Senaat
Bert Anciaux, 25e plaats Senaat
Nelly Maes, 13e opvolger Senaat

Kerste

Goedele
Annelies

www.anneliesstorms.be

Kerste Van Grembergen, 10e plaats Kamer

Wouter
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