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SP BREDA START CORONA HULPDIENST

De Bredase SP-afdeling is eind maart een 
hulpdienst gestart waarbij inwoners te-
recht kunnen met hun vragen, zorgen of 

praktische problemen vanwege de coronacrisis. 
De afgelopen tijd kreeg SP Breda veel vragen 
van inwoners over uiteenlopende onderwerpen, 
maar allen met betrekking tot de coronacrisis. 
Kan ik nog wel naar buiten om boodschappen te 
doen? Ik moet toch aan het werk, is dat wel vei-
lig? Wat gebeurt er nu met dak- en thuislozen? 
Op die en alle andere vragen gaan we met een 
team van vrijwilligers antwoord geven. Daarnaast 
zullen we ook zoveel mogelijk doorverwijzen naar 
de vele mooie initiatieven die er al zijn.

De gebruikelijke werkwijze van SP Breda is om 
samen met inwoners in actie te komen. Met de 
voorzorgsmaatregelen die nu van kracht zijn, is 
het helaas niet mogelijk bij mensen aan te bel-
len of een bijeenkomst te organiseren. De Corona 
Hulpdienst bestaat dan ook uit een site en een Fa-
cebookpagina waar mensen terecht kunnen. Wie 
digitaal gezien minder vaardig is, zal worden te-
ruggebeld. De politiek ligt grotendeels stil terwijl 
inwoners juist nu met veel vragen zitten. Wij zijn 
blij dat we op deze manier ons steentje bij kun-
nen dragen met het beantwoorden van vragen en 
mensen te wijzen naar de juiste instantie of initi-
atief. En mocht er nog geen bestaande oplossing 
zijn, dan gaan we daar samen voor zorgen!

Door Bas Maes

LEDENVERGADERING
dE WEGWIJZER
datum: 2 JunI 2020 
tIJd: 20:00 - 22:00

LEDENVERGADERING
dE WEGWIJZER
datum: 1 JulI 2020 
tIJd: 20:00 - 22:00

ActIEzAtERDAG
locatIE nadER tE bEpalEn
datum: 27 JunI 
tIJd nadER tE bEpalEn

tRIBUNES INVOUWEN
dE WEGWIJZER
datum: 12 JunI 2020 
tIJd: 15:30 - 17:00

http://www.twitter.com/SPBREDA
http://www.instagram.com/SPBREDA
mailto:mail%40spbreda.nl?subject=
http://breda.sp.nl
http://www.facebook.com/afdspbreda
http://breda.sp.nl/hulpdienst


CORONA HULPDIENST BELT OUDEREN 
EN ANDERE KWETSBARE GROEPEN

ZADEL ZORGPERSONEEL NIET OP MET 
EXTRA PARKEERKOSTEN!

V rijwilligers van de Coro-
na Hulpdienst bellen ko-
mende weken ouderen 

en andere risicogroepen die 
vanwege de getroffen maat-
regelen vaak al langere tijd al-
leen thuis zitten. Het betreffen 
in eerste instantie leden van SP 
Breda, initiatiefnemer van de 
hulpdienst. Maar anderen die 
hun nummer achterlaten via 

de website worden natuurlijk 
ook gebeld. Dit kan zijn om-
dat mensen vragen hebben of 
praktische problemen maar 
ook om een luisterend oor te 
bieden zodat mensen hun zor-
gen kunnen uiten of gewoon 
even kunnen praten van mens 
tot mens. Inmiddels zijn er al 
enkele tientallen oudere leden 
gebeld. Gelukkig maakten zij 
het allemaal goed.

B ij de Corona Hulpdienst 
van SP Breda kwamen 
klachten binnen over het 

feit dat zorgpersoneel van het 
Amphia, zich vanwege de vele 
extra diensten blauw betaalt aan 
parkeerkosten. Terwijl deze hel-
den voorop gaan in de strijd tegen 
het coronavirus en lange weken 
maken, moeten zij nog altijd be-

talen voor het parkeren van hun 
auto. De hoge parkeerkosten voor 
personeel en bezoekers is ons 
al langer een doorn in het oog. 
Maar dat het Amphia juist in deze 
tijd waarin de rest van Nederland 
op alle mogelijke manieren zijn 
waardering uit voor het zorgper-
soneel, hen nog steeds durft op te 
zadelen met hoge parkeerkosten 
is onacceptabel!

Net lees ik via een twitterbericht van 
Lilian Marijnissen dat het landelijke 
Corona Meldpunt inmiddels 1.000 
meldingen binnen heeft gekregen. 
Een belangrijk meldpunt. Want er 
vallen  mensen tussen wal en schip, 
vooral de meest kwetsbaren in onze 
samenleving. Precies vanwege dat 
gegeven startte SP Breda vorige 
week de Corona Hulpdienst. Daar 
ben ik als voorzitter trots op. 
Samen zorgen voor elkaar; mensen 
verwijzen naar de juiste hulp en 
gewoon een praatje maken met 
elkaar n deze moeilijke tijden. 

Ook voor de Coronacrisis waren 
het voor SP Breda moeilijke 
tijden. Helaas zijn we kameraden 
kwijtgeraakt voor onze afdeling. 
Zij hebben hun lidmaatschap 
opgezegd. Het verlies van Pieter 
Teurlings was onwerkelijk en nog 
steeds niet goed te bevatten. Echter 
komt aan een donkere periode ook 
weer een eind. De afgelopen weken 
is bestuur en fractie druk in de 
weer geweest. Mensen benaderen, 
online vergaderen, vragen stellen, 
Tribunes in gereedheid brengen, 
bezorgers benaderen. Samen weer 
actief. Voor nu nog op afstand. 
Ondertussen werken naar een 
nieuw bestuur toe, zodat ook na 
juni de afdeling sterk verder kan. Tot 
die tijd zal het huidige bestuur zich 
voor de volle 100% inzetten voor de 
leden en de inwoners.

Michel Verschuren
Voorzitter

Door Inge Verdaasdonk

Door Inge Verdaasdonk



UIT DE AFDELING
VAN DE REDACTIE
Door Maartje Verheijen

H et is even geleden, maar hier is dan eindelijk weer 
een nieuwe Slagkracht! Door alle commotie van 
de afgelopen periode lag alles stil, zo ook mijn 

redactie. Sinds september 2018 ben ik verantwoordelijk 
voor het vormgeven van de Slagkracht. Zo stuur ik iedere 
maand (minstens) twee mails naar mijn redactie om ze te 
herinneren aan de deadline, maak ik iedere maand ruzie 
met mijn laptop omdat hij alles doet, behalve wat ik wil 
en heb ik inmiddels tientallen concepten doorgestuurd 
naar de redactieleden om de defintieve versie dan naar 
de drukker te sturen. Dit alles heb ik nu twee maanden 
niet kunnen en mogen doen en dat deed best zeer. 

Nu de interne storm weer een beetje is gaan liggen, is er 
inmiddels een externe storm opgestoken met de naam 
Corona. Vandaar dat deze Slagkracht alleen digitaal zal 
worden verspreid (uitzondereringen daargelaten). De 
landelijke SP zal de tribunes met de post versturen zodat 
alle hardwerkende vrijwilligers geen extra risico lopen 
op besmetting. 

Vrijwilligers zijn uiteraard in deze tijd nog wel hard 
nodig. Zo zijn jullie als Bredase leden zeker welkom om 
te helpen met de Corona Hulpdienst. Info en aanmelden 
kan via inge@spbreda.nl.

NOG VEEL MIS MET OPVANG DAK- EN THUISLOZEN IN 
BREDA
Door Inge Verdaasdonk

D e veelgehoorde kreet deze dagen is “blijf 
thuis”. In het geval van dak- en thuisloos 
zijn, is dit een onmogelijke opgaaf. Er is geen 

thuis om te verblijven. Hierop is er afgelopen vrijdag 
vanuit de Rijksoverheid een richtlijn vastgesteld 
waarin staat dat gemeenten overdag inlooplocaties 
moeten organiseren. Hier kunnen dak- en thuislozen 

warm worden, een sanitaire stop maken, een warme 
maaltijd eten en andere vormen van ondersteuning 
krijgen. Breda voldoet op dit moment niet aan deze 
richtlijn en dat zou natuurlijk wel moeten in deze 
tijd. Samen met GroenLinks heeft SP Breda daarom 
mede hierover raadsvragen aan het College van B&W 
gesteld. 

SP: NOODPAKKET GOED VOOR BEDRIJVEN, MAAR WAT 
DOEN WE VOOR INWONERS?
Door Bas Maes

S P Breda vraagt zich af of het door het College van 
B&W gepresenteerde noodpakket aan maatrege-
len voor de coronacrisis, voldoende is. Het gaat om 

€ 1,2 miljoen wat neerkomt op nog geen € 7 per Breda-
naar. Bovendien komt het geld vrijwel uitsluitend bij bedrij-
ven terecht. Ook ouderen, zorgbehoevenden en gezinnen 
in armoede die het toch al niet makkelijk hadden, zullen 
worden getroffen door deze crisis. Zij lopen de grootste 
gezondheidsrisico’s en verliezen als eerste hun vaak toch al 
slecht betaalde baan. 

Maatregelen voor deze groep ontbreken in de aanpak van 
dit college. SP Breda wil zo snel mogelijk in debat met het 
College van B&W over deze en mogelijk andere maatre-
gelen om de crisis goed door te komen. We moeten er 

samen voor zorgen dat we voldoende geld vrijmaken en 
dat het terecht komt bij de bedrijven en inwoners die dat 
het hardst nodig hebben. Daar ben ik met de maatregelen 
zoals ze nu voorliggen nog helemaal niet gerust op.

mailto:inge%40spbreda.nl?subject=Corona%20Hulpdienst


Tips, reacties, 
ideeën of meehelpen?

slagkracht@spbreda.nl ACHTERGROND
OPINIE: HET VIRUS EN DE STAAT
Door Hans Creemers

Door onze reislust (milieuvervuilend) is het virus waar-
schijnlijk hier gekomen. Er was bijvoorbeeld een Bre-
danaar die even een weekje ging skiën (milieuvervui-
lend) in Italië en bracht het mee terug. 

Tevens schreef een Bredaas politiek commentator in 
BN/De Stem dat hij effe drie weken in Zuid-Amerika 
was geweest. Mij dunkt dat je voor een verre vervui-
lende vlucht als deze, op en neer, dan beter langer kan 
blijven. En in Zuid-Amerika zijn ze bang dat de Europe-
anen (alweer) ziektes hebben meegenomen.

Door het eerst ontkennen van dictatuur China van 
haar eigen experts waren ze drie weken te laat met 
ingrijpen in Wuhan. Nu hebben vele landen noodwet-
ten en noodtoestanden die de vrijheden van burgers 
inperken. Dit virus is dermate ernstig dat dat nodig is 
maar sommige staten gaan daarin verder. Het virus is 
het excuus en de techniek maakt het mogelijk. Ik zei 
het al eerder in mijn artikelen over camera’s en smart-
phones dat als de techniek iets mogelijk maakt het 
waarschijnlijk helaas een keer gebruikt gaat worden.

Hongarije heeft haar eigen parlement buiten werking 
gesteld (Orbans partij Fidesz had daar de meerderheid 
) en geeft de regering van Orban nu de totale macht. 
Een eigen, onwelgevallige mening kan worden bestraft 
met vijf jaar cel! 

In Zuidoost Azië in landen als Cambodja, Thailand en 
Singapore wordt je zomaar de cel in gegooid als je iets 
onwelgevalligs typt. De wetten tegen fake-nieuws zijn 
strenger geworden maar worden nu misbruikt om de 
eigen onderdanen te knechten. In China zien de orde-
troepen aan de apps op je smarttelefoon waar je bent, 
wie je bent en met hoeveel je bent.

Door de smartphone kunnen ze dus zien met hoeveel 

je bent. Weer een reden om tegen de smartphone te 
zijn. Deze controle gebeurt niet via de zendmasten 
van de providers als bv KPN, maar gaat preciezer door 
de apps die je gebruikt van Google, en Facebook (het 
whatsappen is eigendom van de laatste).

Deze techbedrijven hebben dus veel kennis/data en 
geven die kennis aan staten. Schande. Zo werkt in Isra-
el de Binnenlandse Veiligheidsdienst Shin Bet met dit 
soort bedrijven samen en krijgen burgers een bericht 
van Shin Bet dat ze in de buurt van een patiënt zijn ge-
weest en nu twee weken thuis moeten blijven in totale 
quarantaine. Ook als je met teveel bij elkaar staat, 1,5 
meter uit elkaar, dan kan er een drone opeens boven 
je hoofd hangen die je maant om je te verspreiden. 
De techniek maakt het mogelijk. De bedrijven moeten 
aan banden worden gelegd. Dat lukt niet in alle staten, 
omdat die staten graag gebruik maken van deze data 
en zo hun volk makkelijker kunnen volgen, controleren 
en opsluiten. Een demonstratie tegen deze praktijken 
in Tel Aviv werd uit elkaar geslagen. 

Het tegenovergestelde zie je ook. President Bolsonaro 
van Brazilië (verheerlijker van dictatuur) doet het virus 
af als een griepje en spreekt zijn eigen ministers dus 
tegen. Hij brengt het volk in gevaar. Bijvoorbeeld in de 
700 sloppenwijken (favela’s) van Rio de Janeiro leven 
ze noodgedwongen erg dicht op elkaar en kan een uit-
braak funest zijn. De bendes geven nu advies aan het 
volk. Blijf binnen en uit elkaar en ze volgen dat op. 

Voor China tenslotte een opmerkelijk feit is dat het 
virus minder doden veroorzaakt als de smog, die nu 
nagenoeg weg is. Dus door de economische groei en 
de fabriek van de wereld te zijn vielen er daar 20 keer 
meer doden door luchtvervuiling als nu door het virus. 
Dat geeft te denken.

Bron: NRC Handelsblad en BN/De Stem.

Zo werkt in Israël de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst Shin Bet met dit 
soort bedrijven samen en krijgen 
burgers een bericht van Shin Bet dat 
ze in de buurt van een patiënt zijn 
geweest en nu twee weken thuis 
moeten blijven in totale quarantaine.

 Nu hebben vele landen noodwetten 
en noodtoestanden die de vrijheden 
van burgers inperken. Dit virus is 
dermate ernstig dat dat nodig is 
maar sommige staten gaan daarin 
verder.
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