’WELGEÏNFORMEERD’, RADIO TAMARA, BESTEEDT 11
DECEMBER ONDER MEER AANDACHT AAN

Interview met Ewald Leeflang, lijsttrekker nieuwe partij
VDA...
Het panel van het wekelijkse actualiteitenprogramma’Welgeïnformeerd’ van de
lokale Amsterdamse zender Radio Tamara bespreekt vanavond, zondag 11 december 2016,
weer diverse interessante, prikkelende actuele, Nederlandse-, Surinaamseen wereldnieuwsitems, met in het eerste uur van zes uur tot zeven uur (Nederlandse
tijd) onder andere aandacht voor:

In het tweede uur van zeven uur tot
acht uur weer actuele onderwerpen over Suriname en
Surinamers:
* Gesprek met de heer Ewald Leeflang lijsttrekker van de nieuwe politieke partij VDA (Verenigd
Democratisch Alternatief) de het roer wil omgooien en misschien de tegenhanger van DENK is.
Hieronder de doelstelling van de partij zoals verwoord op haar website:

Doelstelling
Het VDAlternatief is een nationale democratiseringsbeweging. Het is een beweging die de burger
en het grondgebied een centrale plaats geeft. Het uitgangspunt is de burger zijn plaats terug te
geven als de voornaamste stakeholder in de organisatie van de democratie. Met een doordachte
visie, een brede maatschappelijke inzet en een grootschalige mobilisatie is het VDAlternatief de
logische verzamelplaats voor onafhankelijke geesten, dissidente impulsen en politieke
vernieuwingsprocedures. Via kracht-krachtrelaties met gelijkgezinde organisaties, burger
initiatieven en mobilisatie van onderop (op plaatselijk, regionaal, nationaal niveau), wil ik met het
VDAlternatief gedaan krijgen dat: ‘de democratisering van de burger en de vernieuwing van het
politieke bestel, daadwerkelijk het urgente karakter krijgt die het verdiend’. Het VDAlternatief stelt

zich ten doel een zodanige herverdeling van de politieke macht teweeg te brengen als nodig is
voor de verwezenlijking van reële en effectieve democratische grondvormen.

Het panel van
'Welgeinformeerd' wordt deze keer gevormd door Iwan Bottse en Max Sordam.

Het programma wordt vanavond tussen tien uur en middernacht ook uitgezonden in
Amsterdam en omgeving via Salto, kanaal Caribbean FM, 105.5 kabel en 107.9 ether.
Om middernacht, dat is acht uur in de avond Surinaamse tijd, volgt een herhaling
van The Talk met Wayne Telgt. Online te beluisteren via www.radiotamara.com.

