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Stem Wemmel de Kamer in
Darya Safai
3de plaats Kamer van Volksvertegenwoordigers
Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
De gemeenteraadsverkiezingen zijn alweer zes maanden geleden.
Intussen zijn de taken, bevoegdheden en de nieuwe meerderheid
gekend. Aan het beleid dat LB Wemmel heeft opgestart in 2012
kan nu, samen met Wemmel+, worden voortgewerkt. U kunt
rekenen op de inzet van onze N-VA-verkozenen en ons nieuw
verkozen Wemmels N-VA-bestuur om dit nauwgezet op te
volgen.
Onze bestuursleden zaten de afgelopen maanden niet stil.
Tijdens de Warmste Week steunde N-VA Wemmel een Ossels
initiatief voor kansarme kinderen met de schenking van 36 paar
warme handschoenen. Daarnaast zamelden we nog 500 euro in

Lezing met

Darya Safai,
3de plaats
Kamer

Als de vrouw wint, wint de hele samenleving

Darya Safai is een Iraans-Belgische tandarts en vrouwenactiviste. Ze groeide op in het Iran van de ayatollahs met geen
enkel uitzicht op vrijheid en gelijkwaardigheid. Ze koos, samen
met haar man en vele andere studenten, voor het verzet tegen
de religieuze dictatuur. Deze protesten werden echter bloedig
onderdrukt en Darya belandde in de gevangenis. Toen ze na
een zware periode voorlopig vrijkwam, in afwachting van haar
proces, zat er nog maar één ding op: samen met haar man naar
het buitenland vluchten. Zo belandde Darya in 2000 in België.
Op korte tijd leerde ze Nederlands en Frans en studeerde
ze opnieuw af als tandarts aan de Vrije Universiteit Brussel.
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voor Music For Life. En ons bestuurslid Lieve Deschuymere nam
deel aan de eerste editie van het ‘Groot Dictee heruitgevonden’
in de bib. Ze behaalde een gedeelde eerste plaats. Proficiat, Lieve!
Ook de komende weken staat er nog heel wat op het programma.
Op 26 mei kunt u onze Wemmelse kandidate Darya Safai de
Kamer instemmen. Als dat lukt, is dat uniek in de Wemmelse
geschiedenis. Maak kennis met Darya tijdens haar lezing op 25
april. Iedereen welkom!

Marc Joseph
Voorzitter N-VA Wemmel

25 april
20 uur
De Zandloper

Gedurende de jaren die daarop volgden, bouwde ze samen
met haar man bloeiende tandartsenpraktijken op in Brussel
en Antwerpen. Daarnaast zet ze zich met hart en ziel in voor
vrouwenrechten wereldwijd.
“Bij mijn lezingen vertrek ik van mijn verhaal en ervaringen
en maak ik duidelijk dat vrijheid niet evident is en plots kan
verdwijnen. Mijn levensverhaal, met veel ups en downs, van
in de gevangenis van de ayatollahs, mijn vlucht uit Iran, tot
mijn leven hier vandaag, leidt ons naar hoe we samen moeten
vermijden dat islamisme ook hier slachtoffers maakt. Mijn
motto is: ‘Als de vrouw wint, wint de hele samenleving!’”
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N-VA Wemmel kiest
nieuw bestuur
Van links naar rechts:
Marc Joseph, Chantale De Weerdt, Sven Frankard, Darya Safai, Monique Froment, Jan Dauchy, Mia De Turck en Lieve Deschuymere.
Op 13 februari verkozen de Wemmelse N-VA-leden hun nieuw bestuur. Zowel de ‘oude garde’ als de nieuw voorgestelde bestuursleden werden unaniem verkozen. We danken onze leden voor het vertrouwen en zijn klaar om N-VA Wemmel de volgende jaren
verder uit te bouwen.

Agenda
Donderdag 25 april
Lezing met Darya Safai
De Zandloper Wemmel

Vrijdag 17 mei
Grand Prix, de zeepkistenrace
Centrum van Wemmel

Zondag 7 juli
Vlaams feest
De Zandloper Wemmel

Vrijdag 4 oktober
Kaas-en-wijnavond
De Zandloper Wemmel

Assita Kanko

2de plaats Europees Parlement

Uw kandidaat op 26 mei
Assita Kanko staat op de tweede plaats op de N-VA-lijst voor het Europees Parlement.
De Brusselse politica met Burkinese wortels kiest voor onze partij voor haar duidelijke en
eerlijke verhaal, in het bijzonder over migratie en integratie.
“In de huidige omstandigheden wil ik de politiek niet passief volgen, maar zelf weer
een rol spelen en het woord nemen. De vrijheid van denken moet opnieuw meer ruimte
krijgen in de politiek. De N-VA is niet flou, daarom kies ik ervoor”, zegt Assita Kanko.
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2de plaats
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Londerzeel

Beersel

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen,
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.
Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij.

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar
de verkiezingen van 26 mei. Ook in Vlaams-Brabant.
n-va.be/verkiezingen

Lennik

