
 
 
 
 
 
De campagne voor een Nati-
onaal ZorgFonds zonder ei-
gen risico begint goed op 
stoom te komen en gaat als 
een lopend vuurtje door het 
hele land.  
 
Volksbeweging 
Dat het een campagne is die 
van onderop gevoerd wordt en 
het een volksbeweging is die 
op gang komt, blijkt onder 
meer uit de eerste huiskamer-
bijeenkomst in Zutphen die op 
6 september in de wijk Noord-
veen plaatsvond.  

In de week voorafgaand aan 
de huiskamerbijeenkomst zijn 
vrijwilligers van het Nationaal 
ZorgFonds samen met SP-ers 
de omliggende buurt ingetrok-
ken om deur aan deur iedereen 
vriend van het ZorgFonds te 
maken en mensen uit te nodi-
gen voor de bijeenkomst.  

Huiskamerbijeenkomsten 
Drie mensen die voorheen nog 
niet actief waren in de 
campagne kwamen op de 
huiskamer af en gingen aan 
het eind van de avond enthou-
siast en vol plannen weer naar 
huis.  

Zo was er iemand die lid is 
van de reumapatiëntenvereni-
ging en nu via het ledenblad 
iedereen aan gaat sporen om 
mee te doen. Een ander werkt 
in een verzorgingstehuis en 
spreekt al haar collega's aan.  
Weer een ander heeft veel fol-
ders en inschrijfformulieren 
meegenomen om haar eigen 
vrienden en familie ook mee te 
laten doen.  
Bovendien gaan ze alle drie 
hun best doen zoveel mogelijk 
mensen mee te nemen naar 
de grote landelijke manifesta-
tie die in november plaats zal 
vinden. Hier over wordt later 
nog meer bekend. 
 
Beweging wordt groter 
De komende weken zullen er 
nog meer van deze huiska-
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merbijeenkomsten in zoveel 
mogelijk buurten van Warns-
veld en Zutphen plaatsvinden. 
Zo wordt de volksbeweging 
groter en groter, en komt de in-
voering van een Nationaal 
Zorgfonds steeds dichterbij.  
 
Doe ook mee 
Help je mee en maak je van al 
je buren en familie ook vrien-
den van het Nationaal Zorg-
Fonds? Zelf een huiskamerbij-
eenkomst organiseren is een 
ideale manier om de volksbe-
weging nog groter te maken!  
Voor informatie en tips: even 
een mail sturen naar:  
info@nationaalzorgfonds.nl  

mailto:info@nationaalzorgfonds.nl


teken staan van het XXII Par-
tijcongres op 14 januari 2017. 
Het congres is het sluitstuk 
van een heel lang, democra-
tisch proces dat dinsdag 18 
oktober begint. We bespreken 
het SP verkiezingsprogramma 
en de kandidatenlijst, maar 
ook de staat van de afdeling.  
 
Müller: “Het verkiezingspro-
gramma zal naar mijn ver-
wachting voor een belangrijk 
deel gaan over democratise-
ring en, natuurlijk, het Natio-
naal ZorgFonds zonder eigen 
risico.  
Inmiddels heeft dat al meer 
dan 130.000 steunbetuigingen 
ontvangen via 
www.nationaalzorgfonds.nl en 
domineert het zelfs de 
verkiezingsprogramma’s van 
andere partijen. Het wordt een 
interessante aanloop naar 
een nog interessantere ver-
kiezingscampagne.” 

Algemene Ledenvergadering 
Op dinsdag 18 oktober begint 
om 20.00 uur in centrum  
Waterkracht in Zutphen de  
Algemene Ledenvergadering 
van de SP afdeling Zutphen. 
Alle leden wonende in Zutp-
hen, Warnsveld en Lochem zijn 
daar van harte voor uitgeno-
digd.  

Afdelingsvoorzitter Nils Müller: 
“In onze partij hebben de leden 
het laatste woord. De Algeme-
ne Ledenvergadering is voor 
hen de plek om zich kritisch uit 
te laten over de koers van de 
SP afdeling Zutphen en lande-
lijk.” 
De Ledenvergadering zal in het 
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De SP-afdeling Zutphen-Warnsveld-Lochem 
heeft een eigen hulpdienst die u met raad en 
daad bijstaat bij allerlei vragen en diensten.  
De hulpdienst is er voor leden en niet-leden. 

Bel voor hulp naar 06 1741 6289 
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ROOD wil groen sein voor nachttrein 

SP– Hulpdienst 

Na drie jaar is ROOD, de jon-
gerenvereniging van de SP, 
weer terug in Zutphen. En zo-
als we de knalrode jongeren 
kennen gaan ze gelijk de bres 
op voor een betere wereld. 
Zondag luidde het startsein 
voor hun eerste campagne: 
groen sein voor de nachttrein. 
 
Ida is de nieuwe kartrekker van 
de Zutphense ROOD groep. Sa-
men met Mart en Roy knokt ze 
voor een nachttrein. Ida: 
“Zutphen heeft te maken met 
een leegloop aan jongeren. Dat 
is niet toevallig, maar dat komt 
omdat er hier niets te doen is en 

omdat je nergens heen kunt. 
Maar deze nachttrein is niet al-
leen gewild bij jongeren, ook vol-
wassenen zouden de nachttrein 
graag terugzien om een avondje 
uit te kunnen in andere steden.” 
 
Tussen Arnhem en Zutphen be-
stond tot het voorjaar van 2010 
‘discotrein 7695’. Door vernieling 
en overlast werd de trein uit de 
dienstregeling gehaald. Ida: 
“Klopt, én het was natuurlijk ook 
gewoon een bezuiniging. Jonge-
ren die de boel vernielen moeten 
keihard aan worden gepakt. 
Maar als het aan mij ligt, dan 
laten we niet heel Zutphen lijden 

onder de kwade dronk van een 
kleine groep jongens zes jaar gele-
den. Toen was ik dertien. Daar 
heb ik toch niets mee te maken?” 

http://www.nationaalzorgfonds.nl/

