
Beste buurtgenoot, 

 

Om maar met de deur in huis te vallen, deze brief 

schrijf ik omdat ik hoop dat je gaat stemmen bij de 

gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Ik 

hoop dat je jouw stem gebruikt om te laten horen 

welke kant jij vindt dat onze mooie dorp Barendrecht 

op moet gaan.  

En ik hoop dat jij net als ik kiest voor een stad voor 

iedereen en van iedereen. 

Sinds kort ben ik lijsttrekker voor de Barendrechtse PvdA. Een hele eer, omdat ik daarmee voorop mag 

lopen in de strijd voor een eerlijke toekomst voor Barendrecht. Ik heb gekozen voor de politiek omdat 

mijn achtergrond en opvoeding één is die geen kind hoort mee te maken. Bang, verdriet en eenzaam 

waren sleutelwoorden voor mij als een 5-jarige meisje waarvan de ouders gescheiden waren en ik het 

maar moest zien te redden in een weeshuis, waar elk gezicht een vreemde was. Een wereld waar ik niet 

geslagen zou worden als ik om een tweede keer om eten vroeg omdat ik maar recht had op één maaltijd 

per dag. Desondanks was ik niet verontwaardigd van het leven wat als onrecht aanvoelde, omdat ik 

besefte dat ik als mens mijn veerkracht kon vergroten door mijzelf te onderwijzen en in de toekomst in 

te zetten voor een “andere Tina” die mijn hulp zou kunnen gebruiken. Ik voel me dan ook geroepen om 

samen met de andere kandidaatsleden mij dienstbaar in te zetten voor de meest kwetsbaren in onze 

samenleving. De politiek is mijns inziens het juiste middel hiervoor omdat ik vind dat wet en regelgeving 

niet door een groep elite moet worden gemaakt maar door hen die met beide voeten in de modder hebben 

gestaan en daardoor empathie hebben met wat er in onze Barendrecht afspeelt. 

 

De kansenongelijkheid neemt toe en daarvoor hebben we het sociaal linkse geluid in de gemeenteraad 

van Barendrecht hard nodig. En dat geluid, dat ben ik! Een ieder heeft het recht om gehoord te worden, 

om een waardig leven te kunnen leiden, maar ook een toekomst te hebben in onze mooie gemeente. 

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat Barendrecht weer voor iedereen wordt. Dat staat er op het 

spel bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart aanstaande. 

 

Met deze brief hoop ik dat jij niet stil blijft, net als ik je stem laat horen. En daarbij samen met mij wil 

kiezen voor een Barendrecht voor iedereen. Stem 16 maart op de Partij van de Arbeid! 

 

Vriendelijke groet, 

Tina Jakoeb – Lijsttrekker PvdA Barendrecht 

Woonachtig in Vrijenburg, Barendrecht 

Voor vragen kan je mij bereiken via tina@jakoeb.com 


