
GELOOF IN ZORG 

De ChristenUnie wil dat mensen goed met elkaar omgaan. We zijn er om elkaar te helpen. 

Als iemand niet voor zichzelf kan zorgen, moeten anderen dat doen. Familie, buren of 

vrienden. Wanneer dat niet lukt, kan de overheid helpen. Zorg voor elkaar betekent:

Zorgen voor mensen 
die op de vlucht zijn

Er zijn mensen die in hun eigen land niet veilig zijn en 

daarom naar Nederland vluchten. Bijvoorbeeld omdat 

er in hun land oorlog is of omdat ze een bepaald geloof 

hebben. Deze mensen moeten veilig in Nederland 

kunnen wonen. Voor kortere of langere tijd en als het 

nodig is voor altijd.

Zorgen dat het veilig is  
voor iedereen

Er zijn mensen die werk moeten doen dat ze niet willen 

doen of dat slecht voor hen is. Soms krijgen ze veel te 

weinig geld voor hun werk. Voor hen is Nederland niet 

veilig. Dat willen wij veranderen. Want iedereen heeft 

recht op veilig en eerlijk werk.

Zorgen dat mensen  
gezond zijn en blijven

Het is belangrijk om goed te bewegen en te sporten. 

Daar word je gezonder van. Maar dat lukt alleen als er 

voldoende mogelijkheden voor zijn. Wij willen dat ieder-

een de kans krijgt om meer te sporten en te bewegen, 

ook als je oud bent of gehandicapt. 

Zorgen dat mensen 
zelfstandig kunnen 
blijven wonen

Wij willen dat mensen die oud of ziek zijn, zo lang 

mogelijk in hun eigen huis kunnen blijven wonen. 

Daarvoor hebben ze wel voldoende zorg in de buurt 

nodig. Dat betekent bijvoorbeeld dat er dokters en 

verzorgenden in de buurt moeten zijn. En als iemand 

in een rolstoel komt te zitten, dan moet het huis daar 

op worden aangepast. 

Zorgen voor de mooie 
dingen die we in onze 
provincie hebben

Wij willen zuinig zijn op mooie en oude dingen in 

onze provincie, zoals schilderijen, kunstwerken en 

kerkjes. Over honderd jaar moeten mensen daar toch 

ook nog van kunnen genieten? Dat betekent dat we 

die oude en mooie dingen goed moeten bewaren en 

daar geld voor over hebben.
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