
Je volledige naam?
“Annique Laurens 
Janse. ”

Je beste openingszin?
“If you would be a 
fruit, you would be a 
fineapple.”

Liever iedere dag een bed in elkaar 
zetten voordat je gaat slapen 
of voor eeuwig in het Duits 
nagesynchroniseerd worden?

“Ik zet liever iedere dag mijn bed in 
elkaar. ’s Avonds heb ik toch teveel 
energie en ik ben heel slecht in Duits.”

Welk liedje geeft jou jeugdsentiment?
“Watskeburt van de Jeugd van 

Tegenwoordig.”
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Na een teambuilding in Maastricht 
is het dan nu tijd voor de commis-
sievergaderingen. Een beetje nerveus 
begonnen de commissieleden onder 
leiding van commissievoorzitsters 
Margje Camps en Floor Heusschen 
aan de allereerste vergadering. “Ik 
weet echt niets en de rest heeft zoveel 
opgezocht.’’,hoorde je van alle kanten. 
Tijdens het opstellen van de IC’s bleek 
echter dat ze al veel wisten over de 
problematiek in hun eigen land en bin-
nen de ontwikkelingssamenwerking. 
Er werd gediscussieerd over de doel-
stelling voor de lidstaten om 0,7% 
van het Bruto Binnenlands Product 
beschikbaar te stellen voor ontwik-
kelingshulp. Ook over hoe de 
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Commissie Ontwikkel-
ingssamenwerking    CV:Ken je

transparantie over dit onderwerp bev-
orderd kan worden werd gesproken. 
Ondanks het feit dat de commissieleden 
nog niet lang aan het vergaderen war-
en, konden ze al snel beslissen over 
welke IC’s er zeker in de resolutie 
van vrijdag moeten komen te staan. 
De commissie ontwikkelingssamen-
werking, bestaande uit Brit Willigen-
burg, Sil Peeters, Tessa Geurts, Inne 
Schoemans, Laila Rachidi, Janne De-
cresson, Jan-Willem van Damme, Pim 
Jenniskens, Orlando van den Berg, 
Tom-Joep de groot, Myrthe Hermans, 
Aimée Dieteren zal de komende da-
gen verder vergaderen over dit 
vraagstuk en hopelijk tot veel mooie 
oplossingen komen in hun resolutie. 

Win de MEPfie wedstrijd met 
je delegatie of commissie door 
een #MEPfie te delen op Insta-
gram, twitter, facebook of in de 

MEP-app met #MEPfie!  

“I am a Survivor”, de beroemde 
quote van het nummer van Des-
tiny’s Child. Maar hoe word je een 
echte ‘Survivor’ en hoe kom je deze 
MEP-week goed door? Om jul-
lie goed te helpen, geven de ‘Survi-
vors’ van vorig jaar jullie enkele tips.

 1. Wees overal op tijd, 
te laat komen kan echt niet!
2. Voor de dames onder 
ons, heb altijd genoeg panty’s 
bij je. Toch een ladder? Smeer er 
doorzichtige nagellak overheen.
3. Spreek altijd via de voorzitter.
4. Aan je sokken zijn veel regels 
verbonden; geen sportsokken, geen té 
korte sokken en al helemaal niet wit!
5. Stop je overhemd in 
je blouse, eruit oogt slordig.
6. Jasje uit? Vraag 
het aan je voorzitter.
7. Nette schoenen zijn verplicht, 
we zijn hier niet in de sportschool.
8. Draag je das tot aan je riem 
en zorg voor een goede knoop.

How to survive MEP?
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Commissie Buitenlandse Zaken: 
Mensenrechten Ken je

How to: 
De stropdas

elkaar gediscussieerd over allerlei 
onenigheden binnen de problemen en 
in hoeverre bepaalde problemen wel 
relevant waren. Er waren veel goede 
ideeën genoemd. Hier en daar werd 
er niet via de commissievoorzitter 
gesproken maar we 

zijn ook pas net van start gegaan. De 
commissie mensenrechten bestaat 
uit: Tansila Visaev, Ids Lagerweij, 
Sofie Bomhals, Ruben Heuvelsland, 
Max Kips, Raoul Zincken, 
Jessy Luijpers, Iris Thorand, 
Esther Stehouwer, Rim Schlupp, 
Max Bakker en Cas Jeurissen.

De Commissie Mensenrechten zit 
nog in de beginfase, maar de MEP 
-press heeft er vertrouwen in dat 
er een sterke resolutie gevormd 
zal worden vol met goede ideeën.

UitgeMEPt zijn we nooit: Het Alumni-netwerk

 
De eerste dag van de 
commissievergaderingen is alweer 
van start gegaan. De Commissie 
Mensenrechten was alweer druk bezig 
met het opstellen van de IC’s onder 
begeleiding van Nawal Amhaouch. 

Na een leuke fotospeurtocht en een 
overheerlijke lunch te hebben gehad 
waren de commissieleden begonnen 
aan hun vraagstuk dat gaat over het 
grote aantallen vluchtelingen dat 
deze kant op komt en de opvang 
hiervan. In hoeverre kan en moet 
de EU hulp verlenen bij de opvang 
van vluchtelingen in de regio, om 
daarmee mogelijk ook de stroom 
vluchtelingen die met gevaar 
voor eigen leven de oversteek 
naar Europa wagen, te beperken? 

De IC’s werden geformuleerd en er 
was veel inbreng van allerlei kanten, 
alle commissieleden waren goed 
betrokken en er werd diep ingegaan 
op het vraagstuk. Er werd ook met 

 
UitgeMEPt zijn we eigenlijk nooit, 

sommigen van jullie zullen 
doorgaan naar de Nationale 
Conferentie en een enkeling naar 
de Internationale Conferentie. 
Ook zal er nog een Straatsburg- 
en Brusselreis zijn. Maar naast dit 
allemaal bestaat er de prachtige 
mogelijkheid tot lidmaatschap van 
het Alumni-netwerk. Door eenmalig 
tien euro te betalen ben je de rest 
van je leven lid. Maar waarvan? 

 
Het Alumni-netwerk is er voor oud-

deelnemers van de conferentie en 
organiseert aanvullende activiteiten 
zoals een ‘dine & discuss’ of een 
‘college tour’, er worden allerlei 
sprekers uitgenodigd waarmee je dan 
zult dineren en praten bijvoorbeeld. 
Het is naast een aanvullende en 
leerzame activiteit ook een reünie 
waar je oude conferentiedeelnemers 
zult tegenkomen. De voordelen van 
lid van het Alumni-netwerk zijn, zijn 
dat de meeste activiteiten gratis zijn 

 
en indien er om een bijdrage wordt 

gevraagd deze lager zal zijn dan 
de bijdrage die niet-leden betalen. 
Kortom, het zijn leerzame activiteiten 
waarmee je bijvoorbeeld je netwerk 
kunt uitbreiden en oud-deelnemers van 
de conferentie weer kunt tegenkomen. 
Mocht je MEP na de Conferentie nou 
enorm missen en meer willen weten 
hierover, kan je altijd een mailtje 
sturen naar: alumni@meplimburg.nl


