Wie ben je?

Ik ben Malika Boukhriss, ik woon in Hilversum Zuidoost in het Van
Riebeeckkwartier.
Ik ben getrouwd, moeder van 4 volwassen kinderen en oma van twee prachtige
kleinkinderen half Nederlands half Marokkaans.
In de jaren zestig kwam mijn vader naar Nederland als gastarbeider met de
intentie om na een paar jaar weer terug te keren naar Marokko.
Wat er niet van is gekomen. In 1973 om precies te zijn, kwamen mijn moeder en ik
naar Nederland (Laren) daar stonden we dan, ver van het bekende en nog verder
van familie.
Nu achteraf ben ik blij dat van een terugkeer naar Marokko niets kwam, ik heb
hier zoveel bereikt. Ik vind als je hier woont en leeft dat je je steentje bij moet
dragen. Jezelf ontwikkelen is ontzettend belangrijk, je krijgt heel veel kansen en
die moet je met beiden handen aannemen. Alle kennis die je meekrijgt en alles
wat je leert neemt niemand je af.
Dit is iets wat ik ontzettend belangrijk vind. In mijn contacten met de jeugd geef ik
het mee zodat ze hier stil bij staan en na gaan denken over hun toekomst en
dankbaar moeten zijn.
Wat wil je betekenen voor de inwoners in de politiek?

Waar ik mij graag voor wil inzetten zijn sterke buurten en wijken met goede
welzijn en zorg, sociale zaken, minimabeleid en schuldhulpverlening.
Voor mij is het van groot belang dat inwoners gehoord worden, dus dat betekent
met een open vizier de praktijk in stappen om te kijken, horen en voelen wat er
speelt. Om vervolgens een vertaalslag te maken van de wensen en behoeften van
de burger naar heldere en concrete besluitvorming.
Ook hecht ik een groot belang aan het leggen van verbindingen tussen
verschillende doelgroepen, opkomen voor de kansarmen en strijden voor
rechtvaardigheid.
Wat voor kwaliteiten en eigenschappen neem je mee om dat te realiseren?

Ik geloof in de kracht en meerwaarde van het samenwerken,
samen de schouders ergens onder zetten. Een verbinder, zo omschrijf ik mezelf;
niet netwerken voor eigen gewin, maar netwerken vanuit absoluut oprechte
interesse. Ik luister naar mensen en kan me verplaatsen in de ander. Ik ben
toegankelijk en benaderbaar.
Het is belangrijk dat je als raadslid voor alle Hilversummers klaar staat, maar het is
ook wenselijk dat mensen van andere culturen zich herkennen in de samenstelling
van de raad. Dat ook zij een aanspreekpunt hebben die hun “cultuurtaal” spreekt.

Wat is je persoonlijke levensmotto?

Laten we elkaar het gevoel geven van wederzijdse acceptatie en werken aan een
maatschappij waaraan iedereen kan deelnemen!
Waarom zouden inwoners op jou of Hart voor Hilversum moeten stemmen?

Hart voor Hilversum is uw partij, omdat het een partij is die streeft naar een
samenleving waarin het voor iedereen goed wonen, werken en leven is en waarbij
burgerparticipatie hoog in het vaandel staat. 16 kandidaten, lijst 1, Hart voor
Hilversum die dat onderschrijven. Ik ben Malika Boukhriss kandidaat nummer 9!

