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Marianne Thieme
Marianne Thieme (1972) is oprichter en bestuursvoorzitter van de
Partij voor de Dieren en voorzitter van de T weede Kamerfractie. Sinds
2006 vertegenwoordigt ze de Partij voor de Dieren in de T weede
Kamer en behartigt ze met succes de belangen van dieren, natuur en
milieu. Dankzij haar inzet wordt onder andere de verrijkte kooi
verboden, wordt de malafide hondenhandel aangepakt en is er
serieuze aandacht bij kabinet en andere partijen voor een vleestaks.
Marianne Thieme studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit in
Rotterdam. A l vóór haar studententijd voelde ze zich sterk betrokken
bij het lot van dieren in onze maatschappij. Tot haar teleurstelling
werd tijdens de rechtenstudie bijna geen aandacht besteed aan
dierenrechten.
Voor haar reden om eind 2002 samen met enkele geestverwanten de
Partij voor de Dieren op te richten. Lees op de website een uitgebreid
profiel van Marianne Thieme.

Esther Ouwehand
Esther Ouwehand (1976) vertegenwoordigt sinds november 2006
samen met Marianne Thieme de Partij voor de Dieren in de Tweede
Kamer. Haar belangrijkste dossiers in de Tweede Kamer zijn
proefdieren en biotechnologie, visserij, Europees landbouwbeleid,
vermaak met dieren, en k limaat en natuur en de afgelopen jaren
behaalde ze diverse successen. Zo is het budget voor alternatieven
van dierproeven verdubbeld, wordt er ingezet op een Europees
verbod op de nertsenfokkerij en zorgde ze er voor dat er onverkort
vastgehouden wordt aan de bestaande taakstellingen Ecologische
Hoofdstructuur.
Esther Ouwehand studeerde Beleid, Communicatie & Organisatie en
heeft een achtergrond in het jongerenwerk. Voor zij in de Tweede
Kamer gekozen werd zette ze onder andere de partij-organisatie op
en coördineerde ze campagnes. Esther Ouwehand is één van de auteurs van het
verkiezingsprogramma.

Anja Hazekamp
Anja Hazekamp (1968) is bioloog en geboren en getogen in OostGroningen. Ze maakt zich grote zorgen over onze omgang met dieren,
maar ook over de teloorgang van het platteland door de komst van
megastallen en prestigieuze bouwprojecten, het wegvallen van
voorzieningen in dorpen en het ontbreken van goed openbaar vervoer.
Natuurgebieden worden nauwelijks beschermd tegen vervuiling door
intensieve veehouderij of andere industrie en milieuvervuiling wordt
nauwelijks bestraft.
Anja was in de jaren ’80 en ’90 vrijwilliger bij de afdeling Groningen
van de Dierenbescherming en hield zich voornamelijk bezig met
biotechnologie, dierproeven en fauna. Na haar studi e biologie aan de
Rijksuniversiteit van Groningen heeft ze onder meer een aantal jaren
onderzoek gedaan naar het welzijn van genetisch gemodificeerde dieren bij de afdeling
Dierproefvraagstukken van de Universiteit Utrecht en verrichtte ze onderzoek naar de gevolgen van
menselijk handelen (zoals verdroging en vervuiling) op natuurgebieden en hoe deze natuurgebieden
hersteld kunnen worden.
Sinds 2000 was ze achtereenvolgens als beleidsmedewerker werkzaam bij de Dierenbescherming en
de Zeehondencrèche Pieterburen. Sinds drie jaar is ze lid van Provinciale Staten van Groningen voor
de Partij voor de Dieren. Ze heeft zich daar vooral gericht op milieuvervuiling, handhaving, het
plaatsen van kanttekeningen bij de muskusrattenbestrijding en intensieve veehouderij. En met
succes. Zo is er een gedeputeerde ‘Dierenwelzijn’ gekomen, is er breed draagv lak voor
alternatieven voor het doden van muskusratten en is er een verbod gekomen op nieuwe intensieve
veehouderijen in Groningen.

Frank Wassenberg
Frank Wassenberg (1966) is bioloog. Tijdens zijn studie werkte hij
met proefdieren, maar hij wilde zich niet neerleggen bij het
vanzelfsprekende gebruik daarvan. Mede daardoor groeide het besluit
om zijn kennis en kunde in te zetten om dierenleed te verminderen.
Frank werkte van 1993 tot 2000 als beleidsmedewerker bij Bont voor
Dieren en droeg bij aan het politieke besluit om de vossen- en
chinchillafokkerij te verbieden. Daarna werkte hij als
beleidsmedewerker bij de vereniging Proefdiervrij en sinds 2006 bij
de Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren in
Amsterdam. Frank is sinds 2007 lid van de Provinciale Staten van
Limburg voor de Partij voor de Dieren (fractievoorzitter). In 2009 was
hij kandidaat voor het Europees Parlement namens de Partij voor de
Dieren.

Bram van Liere
Bram van Liere (1980) is filosoof, bioloog en belei dsmedewerker bij
de Noord-Hollandse Statenfractie. Hij studeerde af op het conflict
tussen de milieuethiek en de dierenwelzijnethiek en op de evolutie
van taal, beide aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn afstuderen
deed hij onderzoek naar de filosofische achtergrond van terrorisme en
terrorismebestrijding tot hij voor de Partij voor de Dieren ging
werken. Daarnaast organiseerde hij bijeenkomsten voor de Werkgroep
Ecologisch Waterbeheer over de raakvlakken van de ecologie en de
ethiek, zoals de muskusrattenbestrijding en de herintroductie van de
otter. “Mijn werk voor de Partij voor de Dieren geeft me de kans
mogelijkheden te creëren voor individuen, zowel mens als dier, om
hun eigen welzijn en geluk na te streven.”

Luuk Folkerts
Luuk Folkerts (1963) is natuurkundige en werkt bij een adviesbureau
voor duurzame energie en k limaatbeleid. Luuk is momenteel
penningmeester in het bestuur van de Partij voor de Dieren. Eerder
stond hij op de kandidatenlijst voor de Provinciale Staten van
Utrecht en de Eerste Kamer in 2007.

Estefanía Pampín Zuidmeer
Estefanía Pampín Zuidmeer (1981) is afgestudeerd in Archaeology
and History of Native American Peoples aan de Universiteit Leiden.
Zij werkt als wetenschappelijk onderzoeker en is gespecialiseerd in
traditioneel textiel van Mexico en Guatemala. Daarnaast is zij sinds
2006 bestuurslid bij het Comité A nti Stierenvechten. Door haar
Spaanse achtergrond is ze zeer betrokken bij de antistierenvechtbeweging in Europa en Latijns-Amerika. Ze wil graag
haar bijdrage leveren aan het waarborgen van dierenrechten om het
welzijn van dieren te verbeteren. Estefania was kandidaat bij de
afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in Leiden.

Jasmijn de Boo
Jasmijn de Boo (1975) is dierenwelzijns- en educatiedeskundige en
was actief voor de Partij voor de Dieren in 2003 en 2004, mede als
kandidaat voor de Europese Parlementsverkiezingen en als
coördinator van de werkgroep Noord-Brabant. In December 2006
richtte Jasmijn in Londen 'Animals Count' op, de Britse zusterpartij
van de Partij voor de Dieren, welke ze reeds 3 ½ jaar leidt. Ze deed
mee met de London Assembly verkiezingen in 2008 en de Europese
Parlementsverkiezingen in het oosten van Engeland in 2009, waarbij
de partij meer dan 13.000 stemmen behaalde. Jasmijn coördineert
de Britse verkiezingen op 6 mei, maar is geen kandidaat omdat ze
niet Brits is. Ze wil graag de Partij voor de Dieren steunen door
middel van haar kandidatuur voor de T weede Kamerverkiezingen op
9 juni. Jasmijn heeft ruim tien jaar professionele ervaring op het
gebied van internationale dierenbescherming en educatie (o.a. als
docent; projectmedewerker bij de Universiteit van Utrecht;
internationale educatie manager bij WSPA London en programma-adviseur bij de Brooke). Naast
haar politieke ambities richt ze zich op onderzoek naar alternatieven voor dierproeven.

Luuk van der Veer
Luuk van der Veer (1962) is namens de Partij voor de Dieren lid van
de Provinciale Staten van Gelderland. Hij heeft inmiddels drie jaar
ervaring en een uitgebreid netwerk op diverse belei dsterreinen
(Flora- en Faunawet, energie- en k limaatbeleid, milieuproblematiek
van intensieve veehouderijen, ruimtelijke ordening). Luuk wil zijn
termijn als Statenlid uitdienen, maar is indien nodig beschikbaar
voor opvolging. Hij wil zich in de Tweede Kamer graag inzetten voor
dierenwelzijn en dierenrechten, maar ook een bijdrage leveren aan
de dossiers duurzaamheid, milieu, energie, openbaar
vervoer, privacywetgeving en grote projecten. Luuk is natuurkundig
ingenieur en als technisch projectleider werkzaam bij een IT-bedrijf.
Hij is bij de partij betrokken geraakt door zich aan te sluiten bij de
lokale werkgroep nadat hij in 2001 van dichtbij de dramatische
gevolgen van de M KZ-crisis meemaakte. Luuk houdt van
samenwerking en vindt het belangrijk om ook contacten met de
diverse landelijke werkgroepen en de provinciale en gemeentelijke
Partij voor de Dieren-fracties te onderhouden. Luuk adopteerde elf
jaar geleden een ex-manegepaard, dat het gelukkig nog steeds goed maakt, en woont in Apeldoorn.

Johnas van Lammeren
Johnas van Lammeren (1973) groeide op in Brabant waar hij van
dichtbij meemaakte hoe er met de dieren in de bio-industrie wordt
omgegaan. Onacceptabel, en hij bes loot daarom op jonge leeftijd
vegetariër te worden. Voor zijn studie bedrijfskunde verruilde
Johnas het Brabantse platteland voor Amsterdam, waar hij is blijven
wonen en werken.
Momenteel is hij werkzaam als marketing manager bij een grote
uitgever en geeft hij lezingen en workshops op het gebied van online
marketing.
Met name zijn ervaringen uit het verleden, maar ook gebeurtenissen
zoals de uitbraak van de gekkekoeienziekte heeft hem overtuigd dat
de verhouding tussen de leef- en eetgewoonten van mensen en
dierenwelzijn uit balans is. Het was voor hem dan ook een logische
stap kort na de oprichting lid te worden van de Partij voor de Dieren
en sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart is hij lid van de
gemeenteraad van Amsterdam voor de Partij voor de Dieren.

Marieke de Groot
Marieke de Groot (1982) is werkzaam als Ambtelijk
Secretaris/Fractiecoördinator bij de Tweede Kamerfractie Partij voor
de Dieren en is sinds 3 maart 2010 gemeenteraadslid voor de partij in
Den Haag. Al van kinds af aan trek t zij zich het leed van veel dieren
en mensen aan en ze voelt een groot rechtvaardigheidsgevoel om hier
verbetering in te brengen.
Na twee H BO studies op het gebied van Personeels- en Organisatie
Management heeft ze eerst een aantal jaren ervaring opgedaan in het
bedrijfsleven, naast vrijwilligerswerk bij de Dierenbescherming. Eind
2008 heeft ze van haar passie haar werk kunnen maken: bij de Partij
voor de Dieren kan ze haar gedrevenheid, energie en ambities kwijt.

Willem van der Steeg
Willem van der Steeg (1970) vertegenwoordigt de Partij voor de
Dieren in het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden. Ook werkt hij bij de Utrechtse Provinciale Statenfractie
van de partij waar hij zich richt op waterzaken. Willem is van mening
dat er nog heel veel te verbeteren is aan dierenwelzijn in Nederland.
Wat hem opvalt zijn de grote aantallen dieren die in hun welzijn
aangetast worden. Zo worden jaarlijks miljoenen vissen vermorzeld
in de schroeven van poldergemalen. "Dieren komen in de politiek
vaak op de laatste plaats en moeten het afleggen tegen economische
motieven. Ik wil er alles aan doen om daar een eind aan te maken.”

Barbara van Genne
Barbara van Genne (1985) is al enkele jaren actief voor de Partij
voor de Dieren. In 2006 richtte ze de werkgroep Groningen van de
Partij voor de Dieren op. Daarna kwam ze terecht in het bestuur van
PINK!, de politieke jongerenorganisatie van de Partij voor de
Dieren. Nadat ze haar studie Mariene Biologie aan de
Rijksuniversiteit van Groningen afgerond had, is ze naar Amsterdam
verhuisd. Daar werkt ze nu voor Stichting Vier Voeters, een
internationale dierenbeschermingsorganisatie. Bij PINK! is ze sinds
maart 2009 voorzitter. Barbara wil zich ervoor inzetten dat de
langetermijnbelangen van mens, dier en milieu zwaarder gaan
wegen dan kortetermijnbelangen.

Harry Voss
Harry Voss (1951) werkt bij de Partij voor de Dieren als
actiecoördinator en werkgroepenadviseur en vertegenwoordigt de
partij sinds 3 maart 2010 in de gemeenteraad van Apeldoorn. Voor
zijn overstap naar de partij was hij werkzaam bij Wakker Dier en de
SP. Bij de SP was Harry coördinator van het landelijke Milieu A larm
Team. Daarnaast is hij actief als bestuurslid van de
Faunabescherming, in welke functie hij actief was bij acties tegen
de drijfjacht op het Kroondomein. Deze jachtvorm is mede door zijn
inzet verboden. Hij is tevens initiator van de website jachthutten.nl.
In Apeldoorn en omgeving is hij al meer dan 30 jaar actief met onder
andere het organiseren van de jaarlijkse Groene Dag en het
organiseren van beschermende maatregelen voor amfibieën. Tevens
was hij actief bij het WNF en de jongerenorganisatie de Rangers.
Ook is hij 8 jaar werkzaam geweest bij Omroep Gelderland met een
wekelijkse radio column "Groenvoer". Door Harry's landelijke acties
tegen de chloortrein rijden er geen chloortreinen meer door
Apeldoorn.

Ton Oomen
Ton Oomen (1960) is beleidsmedewerker in de gezondheidszorg en al
vele jaren actief in dierenbeschermingsorganisaties. Hij werkte als
hondentrainer en was ruim tien jaar bestuurslid van de
Dierenbescherming afdeling ’s-Hertogenbosch. Zijn hart ligt bij de
Partij voor de Dieren waarvan hij al kort na de oprichting lid werd.
Vanaf 2006 is hij voorzitter van de afdeling Noord-Brabant van de
Partij voor de Dieren. In een provincie met de hoogste veedichtheid
ter wereld bouwt hij samen met vele actieve leden aan het
verstevigen van de fundamenten van de partij. Het is voor Ton een
missie om zijn talenten voor de partij in te kunnen zetten. “Samen
met andere diersoorten zijn wij te gast op de aarde. Dat besef geeft
ons de morele verplichting zorgzaam en respectvol met de aarde en
haar bewoners om te gaan.”

Annemarie van Gelder
Annemarie van Gelder (1955) is schrijfster en docente Nederlands,
en zet zich sinds 2004 actief in voor de Partij voor de Dieren. A ls
medeoprichter en voorzitter van de werkgroep Friesland is ze het
gezicht voor de partij in die provincie geworden. Motief voor
Annemarie om zich blijvend in te zetten voor de Partij voor de
Dieren: “Dieren worden door teveel mensen uitsluitend beschouwd
als voedsel, gebruiksartikel of speelgoed en onze partij is de enige
die zich daar eendrachtig, onverzettelijk en politiek tegen verzet.”

Jan-Peter Cruiming
Jan-Peter Cruiming (1965) was directeur-oprichter van
NationaleVacaturebank.nl. Hij steunt de Partij voor de Dieren
omdat hij vindt dat dieren niet (langer) als beesten behandeld
moeten worden. Daarom moet de bio-industrie plaatsmaken voor
gezonde k leinschalige biologische bedrijven. Dat is beter voor dier,
mens (consument en boer), natuur en milieu.

