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Op	  28	  september	  vertrok	  ik	  dan.	  8	  uur	  in	  de	  ochtend	  op	  het	  station	  van	  Heerlen.	  Vanaf	  hier	  
begon	  de	  5	  uur	  durende	  treinreis	  naar	  Leeuwarden,	  waar	  de	  commissie	  Economische	  en	  
monetaire	  zaken	  bij	  elkaar	  zou	  komen.	  Een	  aantal	  maanden	  eerder	  was	  ik	  gekozen	  om	  deel	  
te	  nemen	  aan	  het	  MEP	  Nationaal.	  Een	  ontzettende	  eer,	  al	  zeg	  ik	  het	  zelf.	  De	  voorbereidingen	  
hiernaartoe	  hebben	  zowel	  mij	  als	  de	  overige	  gedelegeerden	  van	  Polen	  (Limburg)	  menig	  
uurtje	  gekost.	  Maar	  het	  was	  het	  dubbel	  en	  dik	  waard.	  	  
	  
Toen	  ik	  dan	  eindelijk	  aankwam	  in	  Leeuwarden	  ontmoette	  ik	  mijn	  commissieleden	  en	  
voorzitter.	  Stuk	  voor	  stuk	  mensen	  die	  op	  het	  eerste	  gezicht	  totaal	  anders	  van	  aard	  leken	  dan	  
ikzelf.	  “Hollanders”	  die	  een	  stuk	  geharder	  en	  misschien	  zelfs	  wel	  een	  beetje	  lomper	  en	  
grover	  leken	  dan	  ik.	  Echter	  na	  de	  eerste	  kennismaking	  bleek	  niets	  minder	  waar.	  Iedereen	  
bleek	  even	  nerveus	  te	  zijn	  als	  ikzelf.	  Allemaal	  aardige	  mensen	  waar	  mij	  een	  ontzettend	  gave	  
week	  mee	  te	  wachten	  stond.	  Na	  een	  sportieve	  en	  gezellige	  teambuilding,	  waarin	  wij	  te	  kano	  
de	  grachten	  van	  Leeuwarden	  leerden	  kennen,	  was	  het	  tijd	  om	  kennis	  te	  maken	  met	  het	  
gastgezin.	  Ik	  had	  het	  voorrecht	  om	  samen	  met	  2	  andere	  commissieleden	  en	  de	  
commissievoorzitter	  van	  de	  commissie	  SOZA	  bij	  mijn	  eigen	  commissievoorzitter	  te	  verblijven	  
gedurende	  de	  eerste	  3	  dagen.	  Toen	  we	  aankwamen	  bij	  het	  huis	  stond	  de	  voordeur	  al	  open,	  
een	  cultuurshock	  voor	  mijzelf.	  Ik	  ben	  namelijk	  niets	  anders	  gewend	  dan	  dat	  ik	  eerst	  check	  of	  
alle	  ramen	  en	  deuren	  wel	  zijn	  afgesloten,	  alvorens	  ik	  het	  huis	  verlaat.	  Hier	  kon	  je	  echter	  
gewoon	  naar	  binnen	  lopen	  en	  dat	  deden	  we	  dan	  ook.	  Binnen	  werden	  we	  heel	  hartelijk	  
opgevangen	  door	  de	  vrouw	  des	  huizes,	  de	  moeder	  van	  Megiel	  (onze	  commissievoorzitter).	  
Na	  onszelf	  voorgesteld	  te	  hebben,	  hebben	  we	  moe	  maar	  voldaan	  het	  bed	  opgezocht.	  	  
	  
De	  commissievergaderingen	  werden	  gehouden	  in	  het	  provinciehuis	  van	  Friesland,	  gelegen	  in	  
het	  centrum	  van	  Leeuwarden.	  Een	  prachtige	  locatie	  waar	  wij	  dan	  ook	  een	  ijzersterke	  
resolutie	  opgesteld	  hebben.	  De	  avonden	  in	  het	  gastgezin	  waren	  onwijs	  gezellig	  en	  hier	  heb	  ik	  
dan	  ook	  waanzinnig	  van	  genoten.	  Echter,	  er	  komt	  een	  tijd	  van	  komen	  en	  er	  komt	  een	  tijd	  van	  
gaan,	  dus	  op	  woensdagochtend	  hebben	  wij	  onze	  spullen	  weer	  ingepakt,	  om	  onze	  reis	  voort	  
te	  zetten.	  Per	  touringcar	  vertrokken	  we	  naar	  Den	  Haag,	  waar	  de	  laatste	  2	  dagen	  de	  plenaire	  
vergaderingen	  gehouden	  zouden	  worden.	  Helaas	  is	  onze	  resolutie	  er	  niet	  doorheen	  
gekomen.	  Wel	  heb	  ik	  mogen	  spreken	  in	  dé	  Tweede	  kamer	  der	  Staten-‐Generaal	  en,	  door	  
geweldig	  organisatorisch	  werk	  van	  MEP	  Limburg,	  samen	  met	  Karin	  Strauss	  mogen	  eten	  in	  de	  
Nieuwspoort!	  	  
	  
Ik	  heb	  waanzinnig	  genoten	  van	  deze	  geweldige	  ervaring,	  en	  kijk	  dan	  ook	  terug	  op	  een	  week	  
waarin	  ik	  ten	  eerste	  ontzettend	  veel	  heb	  genoten,	  maar	  ten	  tweede	  ook	  heel	  veel	  heb	  
geleerd	  op	  heel	  veel	  verschillende	  vlakken.	  Ook	  heb	  ik	  geleerd	  dat	  een	  deelname	  aan	  het	  
MEP	  je	  hele	  leven	  kan	  veranderen.	  Het	  MEP	  staat	  erom	  bekend	  om	  pubers	  gedurende	  een	  
week	  te	  transformeren	  in	  parlementariërs,	  en	  dit	  gebeurt	  dan	  ook.	  Wat	  nooit	  bij	  deelname	  
verteld	  wordt	  is	  dat	  het	  MEP	  ook	  je	  visie	  op	  je	  toekomst	  verbreed	  en	  je	  laat	  inzien	  hoe	  groot	  
je	  kunt	  zijn	  in	  deze	  wereld.	  Ik	  ben	  MEP	  Limburg	  en	  het	  Bernardinuscollege	  dan	  ook	  
ontzettend	  dankbaar	  voor	  deze	  geweldige	  kans.	  


