
Nog maar ... 

 

tot aan de verkiezingen! 

Beste 

We kunnen nu echt beginnen aftellen. Onze affiches zijn grotendeels verspreid, we zijn
misschien al bij jou in de bus gevallen en ook op sociale media zie je mij regelmatig
voorbijkomen. Ook de voorbije weken ging ik spreken en naar markten. Wil jij nog
meehelpen met de campagne door een affiche te hangen, mee te helpen bussen of
een aanbevelingsbrief te schrijven? Laat het dan weten via dit formulier. 

Benieuwd naar waar ik deze week was? Lees dan snel verder! 

Nahima

Op campagne
4 mei 2019

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fXHcoeJoUwoSyMqs7tsWdG9l2-WKCkpRnV1plsj8cXOcS8r4Y-OkXsUD9LG7HypDSOVjjCrIRQt1AmoXyffhOcQKH28AnQwE9JrUAqPiiri1YJ1YuBsTGifUBQrDiwCuqEhhxVeOyf_Ab1WpekEqtAxj9Lw9jTmmlfwhk_O7QqElTaCdCTaU1je62Mh-nOVHpL4U6s4ZjE1KwPNdj3qo17QFLAg1Rbyhv4XJnZcII35XUfSRtq7s4qjjliqlpViSxk_Mh-6tHyuq-Y3U7b7wzuk_BRomLtsR&c=&ch=


 

 
 
De afgelopen week was ik ook weer veel tussen de mensen. Ik ging o.a. langs op de
markt in Aartselaar, Zandhoven en Wilrijk. Ik ging ontbijten in Zoersel waar ik veel
opstak van topondernemer Torfs, amuseerde mij op de braderij in Burcht. Ik was ook
aanwezig op de herdenking van de Holocaust in Antwerpen. 

Waar ik voor ga:
9 mei 2019



  

Ik heb de afgelopen jaren al veel gerealiseerd. Maar er ligt ook nog veel werk op de
plank. Ik laat je elke week zien wat ik de volgende jaren concreet nog wil realiseren.
Op mijn website vind je mijn uitgebreide programma: klik hier!  

Een pleidooi voor snellere asielprocedures
6 mei 2019

Onze asiel procedures nemen te veel tijd in beslag. Tijd waarin mensen die hier
mogen blijven niet kunnen integreren en tijd waarin mensen die moeten terugkeren
minder en minder gemotiveerd raken om terug te keren. Dat kan anders. Dat moet
anders. Lees hier mijn opinie die verscheen op Knack.be.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fXHcoeJoUwoSyMqs7tsWdG9l2-WKCkpRnV1plsj8cXOcS8r4Y-OkXto_uTKC3SV20wplTkKnJO2_lEw-p23kQGFl4HW-uFzNLwllBEPpjO2BgUBKK1io0P4qGfca6cpo6jaYKylim2QB5Wg13t8FWsE69RjPEor8Fo0Gbckly2C8IjcwYeP3-OjGxB0ftMsS&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fXHcoeJoUwoSyMqs7tsWdG9l2-WKCkpRnV1plsj8cXOcS8r4Y-OkXhX3mUjAHIhJX1KwaY5JJUYGzX2-7IH_vQx02rm9eV8k1ErigZ7GkgFplnKmC8I7yHBLPNgJ6RVY6jIA04cfkCvgNgkPCROsi4EtgyfNIWa1VTPo8iVabxFwzF2Ngf0vDOXjI9QxYG9pRDB_LBRddi-mlf2RuwzhSvnSHZOjaUpNqenQY5h_bKIZLbj4ld7Vdw==&c=&ch=


Onze kandidaten
6 mei 2019

Onze lijst is maar zo sterk als de kandidaten die erop staan. Gelukkigen kan onze
partij rekenen op sterke, geëngageerde en bekwame kandidaten. Ik stel jullie vanaf
deze week elke week enkele kandidaten voor waarmee ik en Dirk samenwerken. Klik
hier om onze kandidaten te leren kennen. 

Aperitiefgesprek met Dirk de Kort en Koen Van den

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fXHcoeJoUwoSyMqs7tsWdG9l2-WKCkpRnV1plsj8cXOcS8r4Y-OkXu77fDQZFW-pzuF9wSjGrT-9xUKnGwNoeXfyyoQf9QNAC7EFcXFTJ83Y7ivilrZtvJ7BVduhQI6W3vfwEJAhaIBpkDBhOErVOzao9_JkdTZf99j-6Gnd9vY3yuMzZpRO0JQ98dN9IMhnzLSQpj3kjw8=&c=&ch=


Heuvel
5 mei 2019

 

Op zondag 5 mei organiseerde Dirk een aperitiefgesprek met minister Koen Van den
Heuvel in het Wachthuisje op het bedrijventerrein Campus Coppens. Er werden
verschillende vragen rond mobiliteit, betaalbaar wonen en klimaatmaatregelen
gesteld. De minister en Dirk namen de tijd om al deze vragen uitgebreid te
beantwoorden en gingen in gesprek met de aanwezigen. Het was een geslaagde
namiddag! 

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.

 
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!

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fXHcoeJoUwoSyMqs7tsWdG9l2-WKCkpRnV1plsj8cXOcS8r4Y-OkXrYZGbn6OhVCb7QOBEfhLHOvJvzqAUSM0lB6ul6HO6aBgImvcJtrT5vGPkiGAzsSD8I3t8C0xokXR-gUYe3O2GMU9_TXWVN05CKR0_Sn9-GVx6_M_dt_rT6GhuWDj827DMLEPc1-C2OeYtqw1SeWh_g=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fXHcoeJoUwoSyMqs7tsWdG9l2-WKCkpRnV1plsj8cXOcS8r4Y-OkXtrFDzrJ2ddR0BdRTbbq0bpZd7v5GQ90_vYBJjtsEZ99gmhWlBzO9eAwSU80ldirNvWdyCcUHJCInAhI7W_-X8z7yDRMV-fLFLT58NJMg1NTcPw09sJ4nACGTt0ny0u_S5mWnoTu7mGx&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fXHcoeJoUwoSyMqs7tsWdG9l2-WKCkpRnV1plsj8cXOcS8r4Y-OkXgBGlD4781G9EeqlGqxu-UyhSUHV4EKd7hwqI8l3SomQxFaQ9QQxxHhlxm6Ky57Zx8FOSiaaBxBfnU_EoVSYrlxzX0U4BQKY2AA_n-y-SN8q3Gg-AXJEG5F3EAu-Z6TlAA==&c=&ch=
mailto:nahima.lanjri@dekamer.be
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fXHcoeJoUwoSyMqs7tsWdG9l2-WKCkpRnV1plsj8cXOcS8r4Y-OkXpYAfe4EFZHjZjg9eiXMN6UTzqsVU0g20vH-0o3PX_HGse-PnhOMsccEd9fFBImimQ_3TKaeIMY0hBm0quYJCBWzZn5CU9oe4pfrcN8FRNazLP4sphYXa1x1p3nQstclbF149DK8_drVqhMvMB9ErX-PIY7ZDbUZHw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fXHcoeJoUwoSyMqs7tsWdG9l2-WKCkpRnV1plsj8cXOcS8r4Y-OkXiNslR7NHUIGru4KmEYVtroKpbyUEcMSDCE52Xe8z6dnh2jTQhUzWfOS4dh0bZ9jDmVXs0WUepQ46Ff0zVQ5Q3b4im1FmcyGcS04o2D8K6TqGXfSM_sGY7OKOhFnoQyGF7ft7cnUFa0_&c=&ch=

