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Premium

Guuske, Rosa en Ida hopen dat ouderen solidair zijn
met de jeugd bij de komende verkiezingen

Rosa Zuidam, Ida Basic en Guuske Kouwenhoven hopen dat er bij de komende verkiezingen extra aandacht is voor
jongeren.
© Foto United Photos/Toussaint Kluiters
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Annemieke Windt

Vandaag om 14:00

HOOFDDORP

Denk aan ons als u in het stemhokje staat, vragen Nederlandse jongeren aan de
ouderen die op 17 maart hun stem voor de Tweede Kamerverkiezingen mogen
uitbrengen. De website Stemtuvoormij is een iniatief van drie
schoolvriendinnen uit Hoofddorp.

Guuske Kouwenhoven, Rosa Zuidam en Ida Bašić namen het initiatief voor de website,
waarmee ze ouderen vragen de belangen van jongeren en de toekomst zwaar mee te laten
wegen bij de verkiezingen.

Het idee ontstond aan de eettafel bij Guuske thuis. ,,We hadden het over corona en de
naderende verkiezingen. Wij weten heel duidelijk op welke politieke partij we zouden
stemmen, maar we mogen nog niet stemmen.” Voor de drie vriendinnen staat aandacht
voor het klimaat en onderwijs hoog op de lijst van thema’s waarmee de politiek zich bezig
moet houden.

Progressiever

,,Je ziet vaak dat belangen van jongeren en ouderen redelijk uit elkaar kunnen lopen.
Jongeren zijn vaak geneigd progressievere meningen te hebben”, zegt Rosa. Zie
bijvoorbeeld wat er vijf jaar geleden in Groot-Brittannië gebeurde. Daar liep tijdens het
referendum een duidelijke scheidslijn gebaseerd op leeftijd tussen de voor- en
tegenstanders van een vertrek uit de Europese Unie.

Al snel werd het de drie vriendinnen duidelijk dat het niet bij praten zou blijven. Ze zouden
ook iets gaan doen, daartoe uitgedaagd door de moeder van Guuske. Het idee voor een
website was snel geboren, in iets meer dan een week zetten ze hun campagne op. ,,We
hebben alle drie Science gevolgd hier op het Kaj Munk College, waarbij we ook leerden hoe
we een website konden bouwen”, vertelt Guuske.
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Ze kiezen ervoor verhalen van jongeren met allerlei verschillende politieke overtuigingen
op de site te publiceren. Zo moet duidelijk worden welke thema’s jongeren belangrijk
vinden. De ene scholier wil dat er veel aandacht komt voor het onderwijs, de ander vindt
het klimaat het belangrijkste thema, terwijl een derde benadrukt dat persoonlijke vrijheid
voorop staat.

Uit de bijdragen blijkt dat GroenLinks en VVD op redelijk wat steun van de jongeren
kunnen rekenen, maar ook D66. Op een lijstje op de site staat 50Plus als partij onderaan
bij de jongeren, wat verwacht kon worden.

Blogposts

Er speelt nog een ander punt mee. Rosa: ,,We vragen ook een vorm van solidariteit. Wij
zitten al bijna een jaar thuis vanwege het coronavirus om de gezondheid van ouderen in
Nederland te beschermen. Nu vragen wij hen op onze beurt om rekening te houden met
onze toekomst bij de verkiezingen.”

Het drietal hoopt vooral stemmers ouder dan zestig over te halen toekomstgericht te
stemmen. ,,We zagen dat er juist bij die leeftijdsgroep nog wel wat meer aandacht voor het
klimaat mag komen.” Ze hebben hun plannen gedeeld met mensen in hun omgeving.

,,Vrienden van mijn ouders waren enthousiast over ons idee en zij hebben gezegd rekening
te houden met jongeren tijdens de verkiezingen”, vertelt Ida. De eerste reacties op hun
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website lijken dat beeld te bevestigen. ,,We krijgen al reacties van ouderen op ons
initiatief”, vertelt Rosa. ,,We hopen de komende weken nog op meer blogposts van
jongeren uit heel Nederland, zodat we een beeld kunnen geven van de zaken die jongeren
belangrijk vinden.”

De komende weken gaat het erom spannen. Via Instagram en Twitter verspreiden ze hun
campagne, maar ook via de site van hun school. ,,We hopen dat onze website ook leidt tot
gesprekken. Dat jongeren en ouderen met elkaar het gesprek aangaan over politiek. Als
mensen op de partij willen blijven stemmen waarvoor ze altijd kiezen, hopen we dat ze
stemmen op de jongste kandidaat van de lijst. Want daarmee kan de verandering al
beginnen.”

Stemtuvoormij

De website Stemtuvoormij.com is een initiatief van de Hoofddorpse scholieren Guuske
Kouwenhoven, Rosa Zuidam en Ida Bašić gericht op oudere stemmers bij de Tweede
Kamerverkiezingen. Ze hopen zo meer aandacht voor thema’s die nu en in de toekomst
belangrijk zijn. Jongeren kunnen via stemtuvoormij@gmail.com hun bijdrage insturen
voor de website.

verkiezingen hoofddorp

LEES MEER OVER

MEER NIEUWS UIT HAARLEM

mailto:internetredactie@hollandmediacombinatie.nl?subject=%5BTip%20de%20redactie%5D%20-%20Guuske%2C%20Rosa%20en%20Ida%20hopen%20dat%20ouderen%20solidair%20zijn%20met%20de%20jeugd%20bij%20de%20komende%20verkiezingen&body=https%3A%2F%2Fwww.haarlemsdagblad.nl%2Fcnt%2FDMF20210220_79578880
mailto:internetredactie@hollandmediacombinatie.nl?subject=%5BReageer%5D%20-%20Guuske%2C%20Rosa%20en%20Ida%20hopen%20dat%20ouderen%20solidair%20zijn%20met%20de%20jeugd%20bij%20de%20komende%20verkiezingen&body=https%3A%2F%2Fwww.haarlemsdagblad.nl%2Fcnt%2FDMF20210220_79578880
mailto:stemtuvoormij@gmail.com
https://www.haarlemsdagblad.nl/tag/verkiezingen
https://www.haarlemsdagblad.nl/tag/hoofddorp
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20210220_79578880
https://twitter.com/intent/tweet?text=Guuske,%20Rosa%20en%20Ida%20hopen%20dat%20ouderen%20solidair%20zijn%20met%20de%20jeugd%20bij%20de%20komende%20verkiezingen&url=https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20210220_79578880
https://api.whatsapp.com/send?text=Guuske,%20Rosa%20en%20Ida%20hopen%20dat%20ouderen%20solidair%20zijn%20met%20de%20jeugd%20bij%20de%20komende%20verkiezingen%20%E2%80%93%20via%20https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20210220_79578880
mailto:?subject=Guuske,%20Rosa%20en%20Ida%20hopen%20dat%20ouderen%20solidair%20zijn%20met%20de%20jeugd%20bij%20de%20komende%20verkiezingen&body=Bekijk%20dit%20artikel%20via%20https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20210220_79578880
https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20210220_79578880

