Kansen voor iedereen
Tom Verspaandonk
Mag ik me even voorstellen: Ik ben Tom
Verspaandonk, 63 jaar en een rasechte
Eerselnaar. Ik groeide op aan de Duizelseweg en woon daar inmiddels al weer
bijna 25 jaar. Parttime ben ik in de Vut en
parttime werk ik als adviseur en certificeerder van kwaliteitsmanagement in zorg
en welzijn. Eerder was ik directeur thuiszorg in de Kempen en ZO-Brabant, hoofd
stafbureau in het sociaal cultureel werk in
Tilburg en coördinator jeugdhulpverlening
in Nijmegen.

ting van Scouting, en niet in de laatste
plaats de financiële start van Leergeld.

Leergeld
Vanuit Eersel zit ik in het bestuur van
Leergeld Veldhoven en de Kempen. We
helpen daarbij elk jaar heel wat jeugd van
4 tot 18 jaar die op school of in de vrije
tijd niet met leeftijdgenoten mee kan doen
omdat er thuis het geld niet voor is.
Verder ben ik vrijwilliger bij de landelijke
Fietsersbond en de landelijke belangenorganisatie voor dyslexie Woortblind. In de
gemeentepolitiek wil ik ook opkomen voor
de vrijwilligersorganisaties in scouting,
sport, welzijn en cultuur. Voor de gemeenschapszin in de dorpen van onze gemeenten. Zeker voor hun betekenis in het jeugd
en jongerenwerk, verdienen de verenigingen in de dorpen, met hun vrijwilligers,
meer waardering dan ze nu krijgen. Van
bezuinigingen die ook in de gemeente Eersel voor de deur staan mag het verenigingsleven in de dorpen niet de dupe worden!

Dorpen en buitengebied
Zorg en Welzijn
Mijn keuze voor een loopbaan in zorg en
welzijn staat niet los van mijn achtergrond.
Als oudste zoon uit een sigarenmakersgezin waar moeder jong wegviel, heb ik al
heel jong ervaren wat het betekent om jarenlang van een minimum rond te moeten
komen. Wat het betekent om aangewezen
te zijn op ondersteunende regelingen, organisaties en functionarissen. Respect en
steun aan mensen die het in het leven tegenzit, in inkomen, door ziekte, handicap
of tegenslag, is onlosmakelijk met mijn
inzet verbonden. Niet alleen in mijn werk,
ook als vrijwilliger. Met de Rotary Eindhoven- Kempenland organiseer ik al jaren
activiteiten voor jeugd en jongeren, ouderen en minima, zoals jaarlijks kerstpakketten voor de voedselbanken, voorzieningen
als de speelplaats van de Groote Aard, de
inrichting van het Stökske en het Wii project op de Kerkebogten, de keukeninrich-

Het unieke buitengebied tussen en rondom
de dorpen van de gemeente Eersel moet
behouden blijven en zeker niet het slachtoffer worden van uitwassen in industrie,
landbouw en veeteelt. En met elkaar moeten we ons in de gemeente Eersel fel blijven verzetten tegen de gehaaide bewegingen van Rijk en Eindhoven om ook vliegveld Eindhoven tot nationale luchthaven te
maken. De inwoners van alle dorpen in de
gemeente Eersel zijn het dagelijks gebulder boven hun hoofd nu al meer dan zat !
Ik voel me thuis bij PvdA-GroenLinks
vanwege het groene en sociale geluid in de
Eerselse gemeenteraad. Als groen en sociaal u aanspreekt hoop ik dat PvdAGroenLinks ook op uw stem kan rekenen.
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