Ik ben 58 jaar, geboren in de stad Moengo, district Marowijne, Republiek Suriname. Ik woon sinds
1980 in Nederland, ben vader van zes zonen, twee dochters en opa van 12 schattige kleinkinderen.
Zelf kom ik uit een gezin van 11 kinderen. Ben tijdens mijn jeugd hervormd E.B.G. opgevoed. Later
heb ik zelf mijn weg gevonden in de Goddelijke spiritualiteit. Ik geloof in een voorouderlijke band.
Aanleiding voor de oprichting van de politieke partij Ubuntu Connected Front was de gebleken
behoefte vanuit de Afrikaanse diaspora gemeenschap om een eigen politieke beweging op te zetten.
Die beweging is UCF geworden. Een politieke partij met een primaire focus op de gemarginaliseerde
groepen in de Nederlandse samenleving.
Tijdens het gesprek met het Partijbestuur over het lijsttrekkerschap heb ik gezegd dat ik het
boegbeeld wil zijn voor UCF-afdeling Amsterdam en heb ik mijn geschiktheid gemotiveerd
aangetoond waarna ik unaniem gekozen werd tot partijleider en tevens lijsttrekker.
Een belangrijke hoofdtaak was de ondersteuning bij de vormgeving van de partijstructuur en
tegelijkertijd de ontwikkeling van de afdelingen Amsterdam en Rotterdam en de organisatie van de
wettelijke formaliteiten. Het voeren van selectiegesprekken met kandidaten maakte ook onderdeel
uit van de hoofdtaken. Op zo een manier heb ik mijn politieke expertise waargemaakt. Ik heb in de
korte tijd (drie maanden) van de oprichting van de partij laten zien waartoe ik in staat ben.
Voor UCF Amsterdam maar ook Rotterdam ligt een unieke uitdaging om politieke macht te
verwerven. Ik wil daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Aan een transparante politieke invloed
van de Afrikaanse (diaspora) en de Inheemse gemeenschappen en verder van alle andere burgers in
een achtergestelde positie.
Er is een groot gemis van Afrikaanse diaspora en Inheemse groepen in het politiek spectrum en op
plaatsen waar belangrijke besluiten worden genomen. In dit verband zie ik goede
aanknopingspunten in de Resolutie betreffende het VN-decennium voor mensen van Afrikaanse
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afkomst om bij de aanbevelingen van de VN Algemene Vergadering aan te haken. Die VNaanbevelingen zijn geoperationaliseerd in een VN Actie Programma waaruit lidstaten kunnen putten
bij de ontwikkeling van een Nationaal Actieplan. Er zijn genoeg onderwerpen die zich lenen voor
implementatie op gemeentelijk niveau. Dit geldt ook voor de uitvoering op gemeentelijk niveau van
de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen en nog tal van Internationale VN Verdragen.
Momenteel ben ik fractievoorzitter van FIL in de Bestuurscommissie van het Stadsdeel Amsterdam
Zuidoost alwaar ik vanwege de éénmansfractie verantwoordelijk ben voor alle dossiers. Hierdoor heb
ik me breed kunnen bekwamen en verdiepen in een breed scala aan onderwerpen:
• Welzijn van ouderen en jongeren,
• Veiligheid vraagstukken,
• Infrastructuur, sport,
• Toegankelijkheid voor mensen met een beperking.
Verder:
• Ik heb me actief beziggehouden met de problematiek van de Surinaamse
ongedocumenteerden.
• Spreekuur georganiseerd in samenwerking met het Nederlands Migratie instituut over
Remigratie.
• SVB (Sociale Verzekeringsbank) zaken zoals de AOW en vragen over de Belastingdienst.
• Ik begeleid ook gezinnen die met instanties te maken hebben en niet in staat zijn om
zelfstandig voor hun belangen op te komen.
• Ik heb een eigen radioprogramma bij radio D’Leon via Salto de publieke omroep van
Amsterdam met veel educatieve, maatschappelijke, juridische, culturele, religieuze,
informatieve, bewustwordingsprogramma’s en entertainment.
• Naast mijn actieve politiek periode ben ik ook acht jaar lid geweest van het Hoofdbestuur van
de vakorganisatie AbvaKabo FNV.
• Ik ben actief betrokken geweest bij de Nederlandse voorbereidingen terzake de VN derde
wereld Anti Racisme Conferentie in Durban Zuid-Afrika in2001, de Durban Review 2009, het
VN Internationaal jaar voor mensen van Afrikaanse afkomst (2015-2024) en ben thans
bestuurslid van het Landelijk Breed overleg Civil Society van Afrikaanse afkomst.
Ik ben strategisch, integer, transparant, heb een politieke visie op de samenleving van Amsterdam. Ik
heb een goed analytisch denkvermogen, ben communicatief sterk zowel schriftelijk als mondeling.
Kan goed organiseren, ben sociaal betrokken en bewogen. Ik beschik over goede leidinggevende
kwaliteiten, kan goed onderhandelen, dit zijn competenties die ik onder andere heb aangeleerd door
de vele bedrijfsopleidingen en politieke scholingscursussen die ik heb gevolgd.
Ik heb als fractievoorzitter en als fractielid in een periode van ruim 33 jaar de nodige ervaring
opgedaan. In mijn periode als vakbondsbestuurder heb ik op alle niveaus mogen samenwerken met
verschillende lagen van de Nederlandse samenleving (met adviseurs van de minister-president, met
continentale vakbondsvertegenwoordigers maar ook internationaal), met vakbondsleden/
kaderleden van diverse etnische achtergronden en directies van diverse bedrijven, instellingen en
maatschappelijke organisaties. De afgelopen jaren ben ik bewuster geworden van mijn politieke
omgeving en voorbeeldfunctie.

Al vast bedankt voor uw stem op UCF
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