
Beste 

De weken vliegen voorbij! We zijn alweer bijna in april beland. De voorbereidingen
voor de verkiezingscampagne zijn ondertussen volop bezig. Maar het gewone werk
blijft uiteraard ook doorgaan. In deze nieuwsbrief blik ik terug op de maand maart en
neem ik je weer mee naar mijn werk in het parlement en de gemeenteraad. Veel
leesplezier!
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Help jij mee met mijn campagne?
27 maart 2019

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eOmJcecR4lwZfSMQbrZwLmd1YLRZjocrsWDENXvpN1m0x99w46mYMs6KpixSqwbROcm7g-w1wS4HOfU4-P6SclSulwyGlY_PIM245RSXhAA-JGv0-0UkLeRcUEMkB-tl6llHji8W7a6M1S8C2zKDh9WB8-qd0dseeOqmQMHfFMg3Mc2aTs9S29ukfTvtrahXEnZvzcBFxRA=&c=&ch=


Klik hier voor het filmpje

Op zondag 26 mei kan je mij opnieuw vinden op de 2de plaats van de Kamerlijst voor
de provincie Antwerpen. Ik ben dankbaar en trots dat ik hiervoor het vertrouwen kreeg
van mijn partij. Vol energie zal ik op pad gaan doorheen de ganse provincie om jullie
allemaal te ontmoeten en met jullie in dialoog te gaan. 

Wil jij mij steunen tijdens mijn campagne? Of je nu folders wil uitdelen, flyers wil
bussen of een affiche van mij wil ophangen, alle hulp is welkom! Klik hier en vul het
formulier in als je mij wil helpen bij mijn campagne in de loop van de komende weken. 

Bedankt en tot snel! 

Geen BTW meer bij schenking van
levensnoodzakelijke middelen
15 maart 2019

Jaarlijks blijven er om en bij de € 100
miljoen niet-eetbare goederen in de
winkelrekken liggen. Dat zijn bijvoorbeeld
kledij en speelgoed die niet verkocht
worden. Als bedrijven deze goederen
kosteloos aan sociale organisaties willen
aanbieden moesten zij BTW betalen.
Dankzij ons amendement keurde een
ruime meerderheid nu een wetsvoorstel
goed waarin we dit aanpakken. Bedrijven
zullen nu geen BTW meer moeten betalen
bij de schenking van levensnoodzakelijke
middelen. Op deze manier gaan we
verspilling tegen en verbeteren we het lot
van de zwaksten. 

Lees hier meer. 

Weer tekort voedselbanken?
14 maart 2019

In oktober las u al dat ik aan de alarmbel
trok: vertragingen en onvolledige
leveringen zorgden ervoor dat de
voorraden van liefdadigheidsorganisaties
opraakten. Schrijnend, want meer dan
150.000 Belgen ontvangen
voedselpakketten en hebben deze
broodnodig. De minister beloofde voor
een oplossing te zorgen, maar dat bleek
niet voldoende. In januari klaagden
verschillende voedselbanken opnieuw
aan dat ze tekorten hadden in hun stock.
Het was dus hoog tijd om de minister nogmaals aan de mouw te trekken. 

Lees hier meer.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eOmJcecR4lwZfSMQbrZwLmd1YLRZjocrsWDENXvpN1m0x99w46mYMj6bsVk-jt6-SqyqWKN7hL8z7vGCYmM9hkJAaZtAwcQdN2fbLkzTAUI0KUZq0kStba08vTQMYNbF7gV4DvUml7EYFyOOPdi4OgazmdagNUWUdoEouTI-J5Bs0SW8KM2ip2iyqOwx7UiQf38Q246EqYscaviRyuE4qAt4FbTXtKFDxFSCbmrYzYaxWBPq6B97qGELF5owz3IxYid3R4jWEN1ZVM4PzBZJFex2ZyPIK8KLXoBj0z41iUmBKUw7Ijm7hw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eOmJcecR4lwZfSMQbrZwLmd1YLRZjocrsWDENXvpN1m0x99w46mYMs6KpixSqwbROcm7g-w1wS4HOfU4-P6SclSulwyGlY_PIM245RSXhAA-JGv0-0UkLeRcUEMkB-tl6llHji8W7a6M1S8C2zKDh9WB8-qd0dseeOqmQMHfFMg3Mc2aTs9S29ukfTvtrahXEnZvzcBFxRA=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eOmJcecR4lwZfSMQbrZwLmd1YLRZjocrsWDENXvpN1m0x99w46mYMuwbneNhbRqcHA9rI5vGtGe0MaP85J24CYIgOzbD4Kzcmx3l-W2ZbM3iRWzfl8vmccSZinSwFKqBa22CrEi5BltE14NkZ5E244gOMMXRNjwqbrYpaTTbIPH0_4xHK2wYCqx_r1OyalYbULRgodgoW2Y=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eOmJcecR4lwZfSMQbrZwLmd1YLRZjocrsWDENXvpN1m0x99w46mYMuwbneNhbRqcWXhV7zL8ZfminM3KfZFdv4c8WNhrexdt8eLbQrHKFwrNvc7k82Yb9TM_o_SDYszk669EcbTTWPLc6gPEAHQXyImamDImE5AAZpDf9hcP8lApofFUTU2CPypkXeofMzbkXNvdOm25y9pDl4XRyFy-K8KS4dYwdlhzCByles62F9TmO0woUEiBmaMtNYsfhBGH8p8fGpYZze8=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eOmJcecR4lwZfSMQbrZwLmd1YLRZjocrsWDENXvpN1m0x99w46mYMs6KpixSqwbRpH8MiLLbp0c5oQOT1KLZVh41oyrdOGdXVxEwArFItpZ8GK26wUy_jfyfityOD6aTeHKYpWKGV3dqLNksNPV3TjnJlSYbEBeJEFNAg1o5J_BWPt_2eoRaMQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eOmJcecR4lwZfSMQbrZwLmd1YLRZjocrsWDENXvpN1m0x99w46mYMuwbneNhbRqcGNaSZebmSAx30id_CoBgmOxcSaoIdRZ0KaeZMZz2Uv_Z1YKxgi90G0h89Xl9AHwq3PoRmlYazWTIprwg5-UQCOAApIVo4M-JdUzl-PTB9FFtEE9qa6uYnlZr8xDaI_pOQ8end4yDR2f28ogsVnhdlkLFg5F5zc5DxK6WlhOp3v_Jmmr77OAx_tnuqVn2od7F&c=&ch=


Ik ben een fiere commissievoorzitter!
16 februari 2019

De commissie Naturalisaties,
waarvan ik voorzitter ben, begon deze
legislatuur met een forse achterstand
van 36.935 hangende dossiers. Die
achterstand is nu zo goed als volledig
weggewerkt. Er blijven nog slechts
5.731 dossiers over. De meeste
daarvan werden al eens behandeld,

maar werden om één of andere reden verdaagd of konden nog niet behandeld
worden omdat men nog wacht op noodzakelijke adviezen. 

Wil jij meer weten over hoe de naturalisatieprocedure verloopt en waarom de overige
5.731 nog niet behandeld zijn? Lees dan hier meer. 

Flexibeler ouderschapsverlof voor militairen
25 maart 2019

Dankzij mijn wetsvoorstel dat zopas werd
goedgekeurd zullen militairen hun
ouderschapsverlof flexibeler kunnen opnemen. Ze
zullen hun verlof voltijds, halftijds, een dag per
week of een halve dag per week (of een volledige
dag per veertien dagen) kunnen opnemen. Ze
krijgen ook recht op pleegzorgverlof, dat samen
met het adoptieverlof stelselmatig verhoogd zal
worden tot 17 weken in 2027. 

Klik hier voor meer info.

Eindelijk meer transparantie over humanitaire visa
28 maart 2019

Geen humanitaire visa meer zonder
verantwoording! Dankzij mijn voorstel, dat
unaniem werd goedgekeurd in de

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eOmJcecR4lwZfSMQbrZwLmd1YLRZjocrsWDENXvpN1m0x99w46mYMuwbneNhbRqc8zd_XoNhbTCWeM1pMONiBddkegRorYA1PI4OMVhbvCvCANL5ka3-oNwPp-gFOV4aqotDpO7BVhPQIL1ZUMo-MzohAd-WTbxS-LqkpDlEk9Yu4x21Rz0_e_-bUlfyNTNnRm9z-F1f7Djhggs7IVRE4Vn7ojqZz5lt1bpv5TLZsV419jOHwRW-9w==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eOmJcecR4lwZfSMQbrZwLmd1YLRZjocrsWDENXvpN1m0x99w46mYMs6KpixSqwbRZqLwvRLvsLj9Bf-Mr2pq5oaA2gpKJO3OpnlikMX3v9a17PfJZcG6GuSZOuRcmhuKZ1nyKKrjRjMEGFbHkNmk-8NbEvNIqLJWvuIuo1JWf7RXqWS0YsgZzw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eOmJcecR4lwZfSMQbrZwLmd1YLRZjocrsWDENXvpN1m0x99w46mYMuwbneNhbRqcyyjloNPji3OihkwcOJXI6iK3kt0zJ0-sNY5PvbP7BWw-HOgCtQ2fvpCqo9fkCCnR6h3FFDEE_2i5Oi5CAc_c6ehLEpvM9sNGz0Qll98_je-1a7xp7RdsCCDx0NDy6FpJMok8ew8l1Cq9BUDA_ZeGSq2UoBFlcCmimodWpiqsOp57xom2i024aw==&c=&ch=


commissie Binnenlandse Zaken, moet de
minister nu elk jaar verantwoording
afleggen aan het parlement.

Wil je weten wat er in dat activiteitenrapport
zal moeten staan? Lees dan hier verder. 

Herbeluister ook mijn voorstel op Radio 1
(vanaf 1:04) hier. 

Nahima in Antwerpen

War on drugs in Antwerpen
22 maart 2019
   

Antwerpen wordt opgeschrikt door
ontploffingen, schietpartijen en
b ra nd s t i c ht i ng e n. Tijdens de
gemeenteraad stelde ik een vraag
over het geweld en op ATV pleitte ik
onder andere voor een contactpunt
waar buurtbewoners verontrustende
zaken kunnen melden of met hun
vragen terecht kunnen. De Antwerpse
diensten doen hun best maar
Antwerpen kan dit niet alleen. Daarom
vroeg ik minister De Crem in het
Federaal parlement onder meer om
de samenwerking met de stad
Antwerpen te versterken.

Bekijk hier mijn vraag in het parlement.
Bekijk hier mij reactie op ATV. 

Van etnisch profileren naar professioneel
profileren
21 maart 2019
 
Meten is weten, daarom pleit ik ervoor dat de
Antwerpse politie bewust omgaat met
identiteitscontroles en deze ook gaat registreren. Ook
zou de gecontroleerde een bewijsstuk moeten krijgen
met de reden van controle. Goed voor de politie én de
betrokkene. Zo geven we etnisch profileren geen kans. 

Lees hier mijn artikel in Gazet van Antwerpen. 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eOmJcecR4lwZfSMQbrZwLmd1YLRZjocrsWDENXvpN1m0x99w46mYMs6KpixSqwbRZqLwvRLvsLj9Bf-Mr2pq5oaA2gpKJO3OpnlikMX3v9a17PfJZcG6GuSZOuRcmhuKZ1nyKKrjRjMEGFbHkNmk-8NbEvNIqLJWvuIuo1JWf7RXqWS0YsgZzw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eOmJcecR4lwZfSMQbrZwLmd1YLRZjocrsWDENXvpN1m0x99w46mYMuwbneNhbRqcXPsuRdz2Di7LMfAf1JZbCDPm7daAPTZOHZdW61UCWHqdq7FrFHrAfeieCgxc1uhR17d6s15QF_EREWunTpKLVQmJKJoYdbn2u0ToH-aXXoitM7jnYEz5Q4cAV9WWqr7nXt9MuqKy_VBYMPsylkQqOoOViakbGJHLVZIEswqwEjEfN8W-PvJesDOgoC_cy_UA&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eOmJcecR4lwZfSMQbrZwLmd1YLRZjocrsWDENXvpN1m0x99w46mYMuwbneNhbRqcRE7uge4pCip6RMI_FboSgFRcFwT752iGMTwnluNUQIj2LAPZViTqKJWt6m_amjMsSvTJPqCm-Lhi4txsuR9qbTRiiAwPDBUYJyn9qKAQd5CChYDqlcGeFjxaLrg8HQOcLG684-iUp5r7WaMzACyOHgX5OeE3aO6_N8Pq7lvnL5hFdpIsgm9ZUtRD7LAlMrJ0M3KIxKiSqjlag1pQSN-fQPOyDIrekANVKiyV8-J15BGFtdojhUdGSg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eOmJcecR4lwZfSMQbrZwLmd1YLRZjocrsWDENXvpN1m0x99w46mYMuwbneNhbRqcGzGOlNyWihSfWtKAMc46D04CLYd3rg7LWNm65OmeQRGi2pg7-J93GyD11My1YM55gX0pexf5snkbWY478umwH3ZgVY0GFBoFEHUVJ1FXKgtwLfBQ6IkKXPCbJ38zdf0Exj6isksn060=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eOmJcecR4lwZfSMQbrZwLmd1YLRZjocrsWDENXvpN1m0x99w46mYMuwbneNhbRqcS-UeINa9Go6Oz93eqqdcS4dn9hNHRS2xL0CB5NHcWIS0X2lqkaEEWYrPrfnAo1ort-euE-RFOJedBNFDCL0RfQBqgisoBiSL8utvNc060k3ISWFsNpWO93RlKSbNfwd0U5KfAE2oiAmBxTNbdbmu431ZJ4URy32C&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eOmJcecR4lwZfSMQbrZwLmd1YLRZjocrsWDENXvpN1m0x99w46mYMuwbneNhbRqcSQfNau3kK4crBctFJJksI5yqN1aauPccLQyOohDrZauhpvEkAxxHQ4H4BHwdpuFS7kN-eVqrvp8mXnbllf2rOBacbjsBydrGN1lm-8xGtxOHZ3zarML8MPxeO5idcAPRcSk00rV3ZDPMjZm4hHB41eIdbbBt03xPHBrY0RGrZ5o=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eOmJcecR4lwZfSMQbrZwLmd1YLRZjocrsWDENXvpN1m0x99w46mYMuwbneNhbRqc7tijJzbpyH5IQfKuZEtEgv_2atLPpdABRbB4sHgPOeF7dot47SmG3xf3XaW_nyqwsyUJ-n4eM5UJN8c6epNszz1UkYJ2m28-MmcUuL-4Dczl9O35pMhSxWCvZQFWDJC7xZbC57INAhjO5_0T7ACF7A5hmvY6kKGKI7MDHVytw--5q7cFR9V0w_sYsrPFLsnz9CHnLotdwDDaQdlaRICcEmCeE-52prp9&c=&ch=


Rubriek: Wist je dat...
Regelmatig zet ik op Facebook een kort en nuttig weetje. Wist je bijvoorbeeld dat je
binnenkort gebruik kan maken van een mobiliteitsbudget?

 

Benieuwd naar mijn andere wist-je-dat-jes? Kijk dan zeker op mijn website.

Dirk de Kort: meer parking bij bushaltes en stations
4 maart 2019

Heb jij jouw 'File-idee' al ingediend? Dirk de Kort
merkt bij de inzendingen al dat velen het belangrijk
vindt om meer in te zetten op goede, gratis parkings
voor fietsen en auto's bij bushaltes en treinstations. Hij
bevroeg de bevoegde minister dan ook over
parkeerplaatsen bij bushaltes en pleit voor meer -
gratis of heel goedkope - auto- en fietsparkings bij
haltes. 

Lees hier meer. 

Nahima in beeld
Bovenste rij: achter de schermen bij de campagnevoorbereidingen, enkele dagen op de

latten met mijn dochter Noor en mijn man Guy. Rara, wie is wie? 
Middelste rij: verjaardag van mijn man Guy met het hele gezin, met collega                          
 Veerle aan het werk in het parlement

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eOmJcecR4lwZfSMQbrZwLmd1YLRZjocrsWDENXvpN1m0x99w46mYMqI-6ExZdNg39pWak4r5PFUG8aiJQtTvmDSUdV5TYCND2yl9nPylLo9xMMBMK5FohkPfVmfPKZc0l6UEPn7cgzSjS6nKO3ewgHxOfQqrbDn5-YoDEJtc45w-5FtUoLmIOuUfsN_gjoKCnuDSwePYybBdYX8LObFMQw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eOmJcecR4lwZfSMQbrZwLmd1YLRZjocrsWDENXvpN1m0x99w46mYMqI-6ExZdNg3SNy4cy3IEHagnIl-XxmIEZUZeXBq64czeaOKx192V1EBr3MddcFH8DzLL8o2pmGHZCo501Bk9ug3FtZcGkDr8IYL4Nt_1ee79aWDMlMEwt887CSrUDkI4II3o3HvW0m12Wm4UnUeY6c=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eOmJcecR4lwZfSMQbrZwLmd1YLRZjocrsWDENXvpN1m0x99w46mYMuwbneNhbRqcefGfH8fLBjnXeecXs8O4JhQXvr0OO7OH3TNvBytCHE6DrQt3kb0m2jZ2gwp9xAPrtSuk2J631UnzkZ4o0wjKW0sWtDEJ6lbknR8f17hSjG3OVBkU99XU5m45mst5nx9dwbRMNkmLZHfSPH_GuDuqIhm6K9KBWPANibYWlQ4SKzJGsg5hs3eefOTDDqMxD1_UTStSNrdI5nY=&c=&ch=


Onderste rij: op spreekbeurt de Antwerpse senioren van CD&V, figureren in een filmpje voor
internationale vrouwendag

 

  

  

De brunch was een succes!
Ook deze maand was het weer druk in Matadi,
Congo én in België. In België zat de brunch ten
voordele van Mama Lufuma helemaal volzet,
meer dan 500 gasten kwamen langs voor een
heerlijke maaltijd. In Congo gingen één van de
meisjes langs bij de oogarts die één keer per
maand uit Kinshasa naar Matadi komt voor
consultaties, iedereen vierde vrouwendag en er
werd uiteraard ook weer les gegeven aan de
kindjes. Deze maand leerden zij bijvoorbeeld
over de Congolese Keuken tijdens de de franse
les. 

  
Mijn dank ook aan iedereen die het project al gesteund heeft. Zonder jullie steun zou
Mama Lufuma niet zoveel moeders en kinderen kunnen helpen. Wie nog graag



financieel wil steunen, kan dat op de volgende rekeningnummers:

Voor giften vanaf €40 kan je een fiscaal attest krijgen. Dan is de begunstigde: 
OSJ-Steunfonds - Mama Lufuma
IBAN: BE14 7360 1595 8483 - BIC: KREDBEBB
Gelieve als begunstigde letterlijk "OSJ-Steunfonds - Mama Lufuma" te vermelden.
 
Giften onder de €40: vzw Mama Lufuma
IBAN: BE66 7440 2041 3843 - BIC: KREDBEBB

 
Elke gift, hoe klein ook, is meer dan welkom.

Wil je van dichtbij opvolgen waar ik mee bezig ben? Je kan mij volgen op Facebook, Twitter en
Instagram. Wie hier klikt, komt op mijn Facebookpagina terecht. Klik je op 'Vind ik leuk', dan blijf je op
de hoogte van mijn berichten. Ook op Instagram en Twitter
kan je mij volgen.

Ik ben parlementslid kunnen worden dankzij de steun en sympathie van velen. Daarom maak ik graag
tijd vrij voor jou. Wil je met je vereniging graag eens het Federaal Parlement bezoeken en genieten
van een gratis rondleiding ?  
 
Wil je met je vereniging een debat of informatiesessie inrichten over één van de onderwerpen die ik
volg: armoede, sociale zekerheid, pensioenen, statuut arbeiders/bedienden, vrouw en emancipatie,
gezin, vrijwilligerswerk, asiel en migratie of een onderwerp naar keuze ?  
 
Aarzel dan niet en contacteer mij via deze contactgegevens:

Nahima Lanjri
Paleis der Natie

1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45 

E-mail: nahima.lanjri@dekamer.be
Facebook: klik hier 

 
Heb je nog vragen of opmerkingen?

Ben je verhuisd of is je e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Ken je nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eOmJcecR4lwZfSMQbrZwLmd1YLRZjocrsWDENXvpN1m0x99w46mYMr4u05lzHImeEMg5ngtjuM_E2tY9XhqZIwMwHGnzmRpHqPL9L2QKAoIOXJ9Z8WPAbUaeYo_QYJdZ_Wy4ESxlKcs-DGrt2cwDR8c9EJNVkbBRhrp2bztqvGOGtOsX_h-wmB9GsKAoi34G&c=&ch=
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