
 

Hey Nadia  

Spoiler alert: je wordt politica. Dat zal je niet helemaal verbazen, want je bent nu ook al bezorgd 

om maatschappelijke problemen. Je bent verontwaardigd over onrechtvaardigheid in de 

samenleving, dierenwelzijn en de klimaatopwarming. Die verontwaardiging zal je uiteindelijk 

motiveren om in actie te schieten. 

Eerst speel je nog een tijdje op veilig. Je weet al dat je graag in de politiek aan de slag wil om 

de dingen te doen bewegen, maar je denkt dat zoiets niet voor jou is weggelegd. Nee, je bent 

geen telg van een politieke dynastie. Nee, je vader doet helemaal geen kostuum aan om naar 

het werk te gaan. Ja, je bent de dochter van een lasser en een huisvrouw. En net daarom moet 

je het doen.  

Je zal nog op heel wat drempels botsen. Zo zal je vaak de enige vrouw zijn in de vergaderzaal. 

Je zal aangesproken worden op je uiterlijk. Je zal horen dat je te bazig bent, dat je te weinig 

lacht of net te veel. Maar drempels zijn er om te overwinnen. En dat ga je doen! 

Gelukkig ga je ook heel wat inspirerende mensen ontmoeten. Zo krijg je van een politica waar 

je naar opkijkt het boek ‘Women & Leadership’. In dat boek vertellen vrouwelijke politici van 

over de hele wereld over hun ervaringen. Je voelt je gesterkt door hun verhalen en voelt dat 

het belangrijk is om de volgende generatie vrouwelijke leiders aan te moedigen.  

Daarom deel ik graag een paar van mijn lessen:  

- Wees moedig en spreek je uit tegen onrecht. Wacht niet tot mensen je mening komen 

vragen, want om je idealen te verdedigen, moet je afdwingen dat er geluisterd wordt. 

Je hebt het recht om je mening te uiten.  

- Luister niet naar mensen die je zeggen dat ‘jouw tijd later nog wel komt’. Luister naar 

die vrouwen en mannen die je aanmoedigen. Als de deur niet voor je open gaat, trap 

je hem maar in. 

- Blijf altijd jezelf en help de meisjes en vrouwen die na je komen om hun ambities waar 

te maken. Of ze nu politica willen worden of leerkracht, kinderverzorgster of 

wetenschapster. Onthou dat ambitie ook voor vrouwen geen vuil woord is. 

Nadia, dream big. Werk hard, zet door en vertrouw op je buikgevoel. De wereld kan niet zonder 

sterke vrouwen.   

Liefs, 

Nadia Naji 

 



 

 

"Als ik groot ben, word ik politicus" is een initiatief van Plan International België in het kader 

van de Internationale Vrouwendag. Voor meer informatie en om de brieven van alle 

deelnemers te lezen, bezoek onze website:   

https://www.planinternational.be/nl/politieke-participatie-van-meisjes  

 

Aandacht : De opinies zoals uitgesproken in deze brieven zijn afkomstig van de auteurs van de 

brieven, ze komen niet noodzakelijk overeen met de opinie van Plan International België. 

https://www.planinternational.be/nl/politieke-participatie-van-meisjes

