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Ik ben geboren in Nigeria en ruim 37 jaar woonachtig in Nederland. Ik ben 57 jaar en moeder van 5
kinderen. Ik werk meer dan 17 jaar in de Zorgsector als begeleider van alle vormen van verslaving. Ik
heb mij aangemeld als kandidaat gemeenteraadslid van UCF vanwege de uitgangspunten: meer
menselijkheid en respect voor de mensheid. Wat ik al langere tijd ervaar is een toenemende armoede
in mijn stad Rotterdam. Vooral verborgen armoede, mensen met veel schulden vanwege weinig
inkomen, families met kinderen die niet rond kunnen komen. Racisme is voor mij ook armoede.
Alleen door aan de tafel te zitten waar het beleid wordt gemaakt denk ik dat ik een goede bijdrage kan
leveren om armoede en racisme te bestrijden.
Vooral in de zorg merk ik dat bepaalde bevolkingsgroepen het slecht hebben door de aanhoudende
bezuinigingen.
In de wijk IJsselmonde is de samenlevingsopbouw vrij divers. Er wonen veel ouderen die zich niet
veilig voelen vanwege de toename van de problematiek van hangjongeren. Ik ben ervan overtuigd
dat er met voldoende aandacht, adequate voorzieningen en de beschikbaarstelling van
gemeentelijke financiële fondsen een einde gemaakt kan worden aan het onveilig gevoel bij ouderen
en een betere opvang van de jongeren in dit gebied. Door ze actief te betrekken bij de politiek
kunnen deze jongeren een bijdrage leveren aan de aanpak van de problemen die er spelen.
Ik sta achter de Ubuntu filosofie (i Am, because you are) en ben ervan overtuigd dat wij door de
bestrijding van armoede en racisme de samenleving welvarend kunnen maken. Kortom: wij moeten
elkaar helpen en respectvol met elkaar omgaan. Als ieder mens gelijke kansen krijgt zal de armoede
zeker bestreden worden.
Ik ben de afgelopen jaren actief geweest in verschillende vrouwengroepen Via doelgerichte
activiteiten hebben wij de vrouwen methoden aangeleerd hoe het beste in hun kracht kunnen staan.
Als u op mij stemt kunnen wij samen bouwen aan een samenleving waarin iedereen gelijke kansen
krijgt en niet in armoede hoeft te leven.

