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INTERVIEW MET KARIN VUYK
Omdat de SP momenteel bezig is met een actie tegen de hoge rekeningen van energiebedrijf
Essent, leek het mij een goed idee om voor deze Slagkracht12 Karin Vuyk te interviewen. 
Karin is de vrouw die als eerste bij de SP aan de bel trok voor het uitzoeken van de reden van
haar opmerkelijk hoge energierekening, en die van haar buurtbewoners.
Toen ik haar vroeg hoe het allemaal begonnen is vertelde Karin mij dat ze in eerste instantie
schrok van haar eigen energierekening. "Wat vreemd, ik dacht dit jaar eigenlijk geld terug te 
krijgen na die warme zomer". Het was wel zo dat de rekening 3 extra weken bevatte, maar dan
toch� Al gauw bleek dat bij verschillende buurtbewoners hetzelfde aan de hand was, er waren
meer mensen met zo’n hoge rekening (gemiddeld moest men 400 euro bijbetalen). 
Toen ze hoorde dat er meer mensen waren met dit probleem, besloot ze er iets mee te gaan
doen.. Karin had al vrij snel contact opgenomen met de SP, omdat ze vond dat er nu iets aan
gedaan moest worden. "Stel je voor dat de rekeningen ieder jaar zo hoog zijn of zelfs nog hoger
worden." Zelf had ze al telefonisch contact opgenomen met Essent. 
Op vragen over stadsverwarming konden ze haar geen antwoord geven, daarom werd ze
doorverbonden met een interne afdeling. Ook daar kwam geen duidelijk antwoord.
Buurtbewoners die ook met het bedrijf belde kregen net zoveel duidelijkheid. Iedereen kreeg
een ander vaag antwoord. Er werd zelfs aan mensen gevraagd of ze geen wietkwekerij of een
zwembad hadden of dat ze waarschijnlijk vaak een douche hadden genomen vanwege de 
hitte in de zomer. Het kon ook nog dat de meterstanden niet goed door waren gegeven.
Toen ik Karin vroeg waarom ze nu juist de SP had benaderd, antwoordde ze dat de SP haar 
de meest betrouwbare partij leek om dit probleem mee op te lossen. 
En op de vraag over hoe ze de aanpak tot nu toe vond zei ze dat ze de samenwerking goed vond
verlopen. Er wordt echt iets aan gedaan. 
Ik heb Karin ook gevraagd of zij een idee had over hoe het komt dat Essent zulke 
hoge rekeningen stuurt. Ze dacht dat het misschien door een nieuw administratiesysteem kwam,
wat haar bijvoorbeeld opviel was dat Essent haar en ook anderen geen informatie kon geven
over rekeningen van vorig jaar. Ze vond het ook jammer dat Essent haar geen prijsoverzicht kon
geven van het vorig en komende jaar. Vroeger kreeg ze die van de PNEM wel. 
Dan had ze nog duidelijkheid gehad over een prijsstijging. Verder is er geen duidelijke reden te
bedenken voor de hoge rekeningen. Mensen die een bezwaarschrift hadden ingediend kregen
allemaal dezelfde brief met een verhaal zonder verklaring. Ook aan de telefoon kreeg iedereen
een ander verhaal te horen. Het blijft allemaal vaag. 
Er is een aantal mensen dat de rekening niet wil betalen voordat Essent met een verklaring
komt. Als de rekeningen normaal zijn, moet het bedrijf ook aan kunnen tonen waarom.

Judith Koelewijn
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ESSENT ACTIE GOED OP STOOM

Een succesvolle actie- en informatieavond in de Haagse Beemden met Statenlid Nico
Heijmans, een actiecomitØs van 11 mensen, vele tientallen reacties en 32.000 folders die

in Breda verspreid zijn of worden. Met andere woorden: de actie tegen het asociale
beleid van energieleverancier Essent komt goed op stoom.

Enkele maanden geleden is de SP benaderd door buurtbewoners in de Haagse Beemden
met klachten over de afrekening van Essent, die veel hoger was dan normaal. Vaak

moest men, zonder aanwijsbare reden, honderden euro’s bijbetalen. Na een onderzoek
van de afdeling is er dus nu een actiecomitØ opgericht wat onder andere een onafhanke-

lijk onderzoek eist van Essent.

De actie sluit mooi aan bij een actie die de Provinciale Statenfractie onlangs is gestart,
tegen de verdere privatisering van de energievoorziening, en vóór het terug onder

gemeenschapscontrole brengen van deze nutsvoorziening. Met de problemen die Essent
in de praktijk heeft kunnen we uitstekend de noodzaak hiervan aantonen!

Met spoed gevraagd; leden die eens per maand
"De Tribune" rondbrengen. 
Je kunt je opgeven bij Arjan Schillemans, 

t e l e f o o n n u m m e r

0 7 6 - 5 8 1 1 2 8 3
Met spoed gevraagd; Actieve leden voor groei in de partij, 
bestuursfuncties, vormgeving, acties, folderen, debateren, 
lullen over politiek en hoe het anders en dus beter kan.
Beste mensen er zijn te weinig mensen op bestuurs en leden 
vergaderingen. Waar blijven jullie. Draag bij aan een beter Nederland,
een socialer Nederland,een land waar we trots op kunnen zijn in plaats
van het te zien verloederen. Elke bijdrage aan de goede zaak waar uw
bestuur en uw fractie en uw actieve leden voor strijden kunnen gesteund
worden, doe het ook!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:))
Uw Vice-Voorzitter Maurice Spapens



DE MENS ACHTER DE POLITICUS JOHAN KWISTHOUT

Boek
Karakter van Bordewijk, en het drieluik van Thea Beckman over de Honderdjarige Oorlog. 
Sowieso hou ik wel van historische romans.

Film
Land and Freedom van Ken Loach.

Tv-programma
Kopspijkers en Studio Sport. Wetenschappelijke documentaires van de BBC zijn ook goed. 
Verder Engelse humor als Monty Python en Blackadder.

Muziek
Nou, om maar wat te noemen: Queen, Rolling Stones, Pink Floyd, de Beatles, maar ook allerlei 
Metal-stromingen (zoals Cruachan), Blues (Stevie Ray Vaughan), Music & Poetry (Magna Carta), 
Klassiek (Vivaldi), Rammstein, Levellers, lokale bands als Communication Breakdown, eigenlijk te veel
om op te noemen.

Sport
Voetbal (vroeger actief, nu vooral passief) en lange afstand-hardlopen. Ik ben pas na een uur of wat lopen
in mijn ritme, maar dan stoomt de diesel ook goed door.

Gerecht
Pasta, maar een lekkere biefstuk of Grieks gaat er altijd voortreffelijk in.

Vakantiebestemming
Groot-Britanniº of Scandinaviº.

Kunst
Ben zelf niet zo kunstzinnig aangelegd, maar heb ook hier een brede belangstelling.

Woonplaats
Breda. Geboren (meer precies in het Ginneken) en getogen.

Wat vindt je thuisfront van je werk voor de SP?
Mijn vriendin is actief in ROOD, maar het is en blijft erg druk naast een baan en twee studies.

Zit politiek in je familie?
Nee, absoluut niet. Ik heb zelfs uit moeten leggen wat een politieke partij eigenlijk is.

Hoe en waarom ben je bij de SP terechtgekomen?
In 1989, toen de SP met haar toenmalige beginselprogramma Handvest 2000 de boer op ging. De folder
die toen verspreid werd, met aandacht voor enerzijds duidelijke socialistische beginselen, maar anderzijds
voor het hele praktische werk in buurt en bedrijf. Vooral de afdrachtregeling maakte veel indruk.

Wat is voor jou de meest inspirerende historische gebeurtenis of persoon?
Zonder enige twijfel de Russische Revolutie.

Wat zou je grootste succes in je politieke werk zijn de komende periode?
Als we de raad zover kunnen krijgen dat Breda weer sociale woningen gaat bouwen, hebben we al een
mooi succes te pakken.

Wat zou je doen als je morgen 100.000 euro wint, in zo’n loterij. ?
Een paar jaar fulltime studeren om mijn studies af te ronden, de studieschuld aflossen en dan is het al weer
ver op denk ik...

Van of voor wie zouden we in Nederland een standbeeld moeten oprichten?
Voor iedereen die, ondanks vervolging, marteling etcetera, zijn of haar principes en idealen trouw blijft.

Hoe ga je je ontspannen na een zware dag?
Met een lekkere whisky op de bank naar goede muziek luisteren.
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Interview met Milou van ROOD
Omdat er vanuit ROOD deze keer nog niet veel nieuws te
melden was heb ik besloten deze pagina te vullen met een 
interview met Milou Kruit. Op de vraag op welke school ze zit
en wat ze later wilde gaan doen antwoordde ze dat ze op het
Baroniecollege zit, studierichting Sociaal Cultureel werk. Met
deze opleiding kun je in buurthuizen en wijkcentra gaan
werken om daar bijvoorbeeld clubs op te richtten of 
activiteiten te 
plannen en bedenken. Maar eigenlijk wil Milou 
kinderpsychologe worden. Daarom wil ze als ze deze opleiding
af heeft verder studeren. Ze zal het liefst op een grote school
willen werken in de functie van vertrouwenspersoon.
Op de vraag hoe Milou actief is geworden bij ROOD 
antwoordde ze dat ze gelijk met het lid worden van de SP ook
lid is geworden van ROOD. Omdat haar broer als een van de
eerste met ROOD Breda begon, raakte Milou al gauw bij
ROOD betrokken. Nu blijkt dat ze het heel leuk vindt om
actief te zijn. Ze vind het leuk om erachter te komen hoe een
politieke partij werkt, hoe je bijvoorbeeld een actie voorbereid
en waarom je juist die actie voert. Verder vindt ze het ook
interessant om met leeftijdsgenoten over politiek te 
discussiºren. Op school word niet zoveel over politiek gepraat.
Toen ik haar vroeg welke acties zij zou willen voeren met
ROOD zei ze dat het haar leuk leek om een spelletjesdag op de
Grote Markt te organiseren. Dit om meer jongeren bij de partij
te betrekken. Verder zou ze nog graag een actie willen voeren
voor vluchtelingen. Milou heeft namelijk voor stichting
EDUKANS een week in Etiopiº gezeten. Ze heeft daar met 20
andere scholieren uit Nederland instanties bezocht die er
gericht werken voor kinderen en jongeren. Bijvoorbeeld
scholen en weeshuizen. Terug in Nederland heeft zij een 
verslag gemaakt van deze week. Aan de hand van dit verslag
moest ze op school, in buurthuizen, voor ouderen en ook voor
een kerk presentaties houden voor EDUKANS. Op deze
manier kon er gecollecteerd worden voor de stichting. Mensen
wisten dan ook gelijk waar hun geld naar toe ging. Op school
hebben ze zelfs een ’hongersnoodactie’ gehouden door 24 uur
niets te eten. Omdat ze dit allemaal gedaan heeft, heeft ze nu
een sterk gevoel met allochtonen in Nederland. Ze kan zich
nogal opwinden over rechtse ideeºn over vluchtelingen omdat
veel vooroordelen gewoon niet kloppen. Ze zal het leuk vinden
ROOD te zien groeien dit jaar, zodat we met meer mensen met
allerlei nieuwe ideeºn actie kunnen voeren.

Wil je een vergadering bijwonen of wil je meer informatie over
de activiteiten van ROOD, mail dan naar ROOD BREDA:
roodbreda_matijs@hotmail.com, of bel: 06 14  784 705

Judith Koelewijn
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