


Over een paar weken kiest Nederland een nieuwe regering. 
Op 9 juni. 
Jij kunt ook kiezen. 
Stemmen noemen we dat. 
Als je stemt, kies je voor de politieke partij die jij het beste vindt. 
Jij kunt straks ook stemmen. 
In deze folder leg ik uit wat mijn partij belangrijk vindt. 
Voor kinderen. 
Voor zieken. 
Voor dieren. 
Voor arme mensen. 
Ik kies ChristenUnie. Ik vind die het beste. 
Jij ook? 
Stem dan ChristenUnie. 
 
André Rouvoet 
ChristenUnie 
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Een politieke partij 
Je stemt dus op een politieke partij. 
Dat is een groep mensen met plannen voor Nederland. 
Er zijn veel partijen. Ze hebben allemaal een naam. 
De partij die de meeste stemmen krijgt, heeft gewonnen. 
Deze partij mag de nieuwe regering zijn. 
Vaak doet de partij dat samen met een andere partij 
 
Een nieuwe regering? 
Elke vier jaar komt er een nieuwe regering. 
De regering is de baas in Nederland. 
De regering maakt regels en afspraken voor Nederland. 
De regering, dat is de koningin samen met de minister-president en de ministers. 
Elke vier jaar komt er een nieuwe minister-president. 
Elke vier jaar komen er nieuwe ministers. 
Soms zijn er problemen tussen de ministers.  
Dan kan zo erg zijn, dat ze niet verder kunnen regeren.  
De regering valt dan. Zo noemen we dat.  
Dat is in februari van dit jaar ook gebeurd.  
Daarom gaan we nu al op 9 juni stemmen 
 
Kiezen is stemmen 
Je mag kiezen als je achttien jaar of ouder bent. 
Kiezen voor een nieuwe regering heet stemmen. 
Met de post krijg je een oproepkaart. 
Op die kaart staat waar je mag stemmen. 
Op die kaart staat wanneer je mag stemmen. 
Die kaart neem je mee als je gaat stemmen. 
Je krijgt ook een lijst met alle namen thuis. 
Op die lijst staan alle namen van alle partijen. 
Maar op wie moet je nu stemmen? 
 
Verkiezingsprogramma 
Wil je weten op wie je moet stemmen? 
Dan is het slim om het verkiezingsprogramma lezen. 
Elke partij heeft er één. 
In het verkiezingsprogramma staat wat de partij belangrijk vindt voor Nederland. 
 
De ChristenUnie 
De ChristenUnie is een politieke partij. 
Het is een christelijke partij. 
De mensen van de ChristenUnie geloven in God en in Jezus. 
Ze lezen de Bijbel. 
Ze vinden het belangrijk dat de regering naar God luistert. 
Ze vinden het belangrijk dat alle mensen naar Hem luisteren. 
Dit is het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. 
Dit vindt de ChristenUnie belangrijk voor Nederland. 
Lees maar! 
 



Zorgen voor het gezin 
De ChristenUnie vindt kinderen belangrijk. 
De ChristenUnie vindt het belangrijk dat kinderen het fijn 
hebben thuis. 
De ChristenUnie vindt dat vaders en moeders niet alleen maar 
moeten 
werken. 
Ze kunnen ook thuis blijven, als ze dat willen. 
Om voor hun kinderen te zorgen. 
De regering moet gezinnen meer geld geven. 
Zodat vaders en moeders goed voor hun kinderen kunnen zorgen. 
 
 
Zorgen voor arme mensen 
Er zijn veel arme mensen. Ook in Nederland. 
Dat wist je misschien niet. Toch is het zo. 
De ChristenUnie wil dat arme mensen niet meer arm zijn. 
Daarom moeten ze meer geld krijgen. 
Zodat ze elke dag hun eigen eten kunnen kopen. 
Er zijn ook mensen die geen huis hebben. Dat is heel erg. 
De ChristenUnie wil deze mensen helpen. 
Zodat ze weer in een huis kunnen wonen. 
 
 
Zorgen voor alle mensen 
God heeft mensen gemaakt. God vindt ieder mens belangrijk. 
De ChristenUnie vindt dat ook. Alle mensen mogen leven. 
Gezonde mensen, zieke mensen. 
Baby’s die nog in de buik van de moeder zitten. 
Opa’s, oma’s. Mensen met een handicap. 
De ChristenUnie vindt het leven van alle mensen belangrijk. 
 
 
Samen leven 
In Nederland wonen heel veel mensen. Wel zestien miljoen! 
Alle mensen zijn anders. Ze zien er anders uit. 
Ze denken anders. Ze geloven anders. 
De ChristenUnie wil dat al die mensen vrede hebben. 
Met elkaar. 
Elkaar niet uitlachen omdat ze anders zijn. 
Of omdat ze er anders uitzien. 
Of omdat ze een ander geloof hebben. 
Maar dat mensen vriendelijk zijn voor elkaar. 
Zodat ze samen kunnen leven. In Nederland. 
 
 



De school 
Kinderen gaan naar school. 
Op school leer je rekenen. 
En lezen. En schrijven. En nog veel meer. 
De ChristenUnie wil dat het fijn is op school. 
Voor ieder kind. 
De ChristenUnie wil dat de regering scholen meer geld 
geeft. 
Zodat de juf of meester elk kind goed kan helpen. 
 
 
Je eigen buurt 
Mensen moeten zich veilig voelen op straat. 
Daar wil de ChristenUnie voor zorgen. 
Mensen moeten elkaar niet gaan slaan op straat. Of schoppen. 
Het is fijn als je je veilig voelt in je buurt. 
Daarom wil de ChristenUnie in elke buurt een politieagent.  
Veel meer dan er nu zijn. 
Dan ken je de politie. 
Misschien zelfs wel zijn voornaam! 
En hij kent jou. En je buurt. 
Zo kan hij beter helpen. 
 
 
Werk en rust 
Werken is fijn. Werken is goed. 
Je verdient dan geld om alles te betalen. 
Maar werk is niet het belangrijkste. 
Mensen moeten ook uitrusten. 
Dat vindt de ChristenUnie belangrijk. 
Zodat ze tijd hebben om voor elkaar te zorgen. 
Of om andere leuke dingen te doen. 
Er zijn ook mensen die geen werk hebben. 
De regering moet hen helpen werk te vinden. 
 
 
Huizen 
Bijna iedereen woont in een huis.  
Het is fijn om in een eigen huis te kunnen wonen. 
De ChristenUnie wil mensen helpen om een eigen huis te kopen. 
Sommige mensen willen in grote villa’s wonen.  
Die hoeven niet geholpen te worden. 
Dat kunnen ze zelf wel betalen. 
 



De aarde 
God heeft de aarde gemaakt. 
Wij mogen voor de aarde zorgen. 
We moeten zuinig zijn op de aarde. 
Geen rommel op straat gooien. Maar in de prullenbak. 
Geen vieze stinkauto’s. Schone auto’s. 
Meer mensen in de bus. Of trein. 
Dan wordt de lucht niet zo vies. 
De ChristenUnie vindt dat we goed voor de aarde moeten 
zorgen. 
 
 
De dieren en de planten 
God heeft de dieren gemaakt. 
Hij heeft ook de planten gemaakt. 
Wij moeten goed voor de dieren en de planten zorgen. 
Niet de dieren in kleine hokken stoppen. 
Maar ze een fijne plek geven om te wonen. 
 
 
Mensen in arme landen 
Veel mensen op deze wereld hebben honger. 
Ze hebben geen geld. Vaak omdat ze geen werk hebben. 
Wij kunnen hen helpen. Door zelf geld te geven. 
Maar de regering kan ook helpen. Door hun geld te geven. 
De ChristenUnie wil dat de regering dat doet. 
Zodat alle mensen op de wereld eten hebben. 
 
 
Vrijheid 
In sommige landen zijn mensen niet aardig voor elkaar. 
Daar mag je bijvoorbeeld niet in Jezus geloven. 
Dan kom je in de gevangenis. 
De ChristenUnie wil dat niet. 
De regering moet die landen helpen. 
Zodat mensen niet in de gevangenis komen die in Jezus 
geloven. 
 
 
Vluchtelingen 
Soms moeten mensen vluchten uit hun eigen land.  
Dat doen ze omdat ze hun eigen land niet veilig zijn. 
De ChristenUnie vindt dat ze dan in Nederland mogen komen wonen. 
Zodat ze zich weer veilig gaan voelen. 
 



Geld lenen 
Soms heb je heel hard geld nodig. 
Als je dat zelf niet hebt, kun je het misschien lenen.  
Maar pas op, je moet nooit te veel geld lenen. 
De regering heeft ook veel geld geleend. 
Maar de ChristenUnie vindt dat gevaarlijk. 
Daarom moet de regering heel zuinig zijn. 
Dan kunnen de ministers het geleende geld teruggeven. 
 
En nu…. 
Nu weet je wat de ChristenUnie belangrijk vindt voor Nederland. 
Je hebt het verkiezingsprogramma gelezen. 
Ga jij ook stemmen? Op 9 juni? Op de ChristenUnie? 
Doen hoor! 


