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Wat zijn jullie drie belangrijkste standpunten? 
“1. Het elimineren van de armoede
De laatste tijd heb ik me veel beziggehouden met het onderwerp armo-
ede. Op Curaçao zit tegen de 60 procent van de mensen onder de ar-
moedegrens, dat is erg hoog. Hoewel armoede in de rest van de wereld 
afneemt, is er op Curaçao een toename. Om de armoede tegen te gaan 
wil ik meer landbouw op het eiland. Ook wil ik de inkomensverdeling 
veranderen. 
2. Vorming onderwijs
Om te zorgen dat er geen armoede meer is, moet er een goede vorm 
van onderwijs zijn. De systemen die nu gebruikt worden, werken niet 
goed. Mensen zijn daar ontevreden over. We zouden terug moeten naar 
het systeem van 40 jaar terug, dat ik had vroeger. Dat onderwijs sluit 
beter aan bij de overgang naar een vervolgopleiding. 
3. Staatkundige structuur
Als partij zijn we nu bezig met de staatkundige vernieuwingen. Ik moet 
daar wel bij zeggen dat het nog een studie is. Er zal straks een nieuwe 
relatie ontstaan met het moederland. Ik vind dat we als land genoeg 
zelfbeschikking en zelfstandigheid moeten hebben. Er moet wel een ge-
zond klimaat zijn met Nederland zodat we kunnen samenwerken.”  

Wat heb je met politiek? 
“Jarenlang was ik eigenlijk passief in de politiek en deed ik er niet veel 
mee. Totdat ik een gesprek had met iemand uit de politiek, die mij uit-
nodigde om er wel iets mee te gaan doen. Toen ben ik actief lid gewor-
den. Ik heb veel ideeën en op deze wijze kan ik die tot uiting brengen.” 

Hoe omschrijf jij de ideale minister-president? 
“Het moet een leider zijn van het gehele volk, ik bedoel daarmee alle 
lagen van de bevolking. Ook moet de minister-president het beste met 
de mensen voor hebben. Hij of zij heeft alle karaktereigenschappen van 
een leider.”  

Hoeveel zetels denken jullie te behalen dit jaar? 
“Dat weet ik niet precies. Ik hoop natuurlijk op zoveel mogelijk zetels, 
maar ik denk dat het er eentje wordt.”

Hoe beschrijf jij jezelf in drie woorden? 
“Een alternatieve en moderne leider.” 

De partij in één zin... 


