
Motivatie van de jury: In tegenstelling 
tot de vaak klassieke vrijwilligersen-
gagementen is Buket Karaca een 
categorie apart. Ze is namelijk overal 
thuis, bij studenten, jongeren en mi-
granten, maar ook bij Vrouw & Maat-
schappij is ze geen vreemde. Meer 
zelfs, ze is er nationaal bestuurslid. 
Daarnaast is ze juriste in spe, heeft ze 
veel ambitie, participeert ze in tal van 
projecten en draagt ze het hart en 
tong op de juiste plaats. Een levend 
uithangbord voor CD&V dus.

Waarom ik voor CD&V koos?
Ik had altijd al de drang naar politiek. 
Met mijn eindwerk in het zesde mid-
delbaar over 50 jaar christendemo-
cratie startte de vonk. CD&V erkent 
dat niet iedereen gelijk is: sommigen 
hebben het minder goed en moeten 
geholpen worden. CD&V als volkspar-
tij met goede gezinswaarden levert 
het perfecte kader hiervoor. Kort 
daarna heb ik dan ook een lidkaart 
van CD&V gekocht.
Wat doe je binnen CD&V?

Ik geloof sterk dat jongeren moeten 
beginnen op lokaal niveau en van 
daaruit opklimmen. Daarom ben ik 
ook lid van CDS (christendemocra-
tische studenten) en blies ik nieuw 
leven in JONGCD&V Berchem, waar 
ik recent als voorzitster een quiz 
voor organiseerde. Daarnaast zit ik 
in de AV van de partij, zetel ik in 
het nationale bestuur van Vrouw & 
Maatschappij en stel ik mij voor de 
eerste keer kandidaat bij de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. Dat lijkt 
misschien ambitieus, maar ik heb een 
goede kans denk ik (lacht). Anders 
zou ik ook de stap niet zetten.

Wie is je politieke voorbeeld?
Ik heb niet één bepaald persoon als 
voorbeeld. Eerder een groep. Door 
jezelf te omringen met mensen van 
dezelfde ideologie, kan je de jouwe 
kneden en aanpassen en jezelf een 
eigen ideologie aanmeten. Jongeren 
die elkaar hierin steunen zijn voor mij 
een veel groter voorbeeld dan welk 
boegbeeld dan ook.

Wat is je grootste politieke uitdaging?
Dat zijn op dit moment toch wel de 
gemeenteraadsverkiezingen. Het is 
voor mij de eerste keer campagne 
voeren en mezelf echt bewijzen. 
Totnogtoe hebben we voornamelijk 
in Berchem een programma met 
eigen accenten bepaald. Voorts 
doe ik aan alle activiteiten mee en 
organiseer ik er zelf. Het nationale 
secretariaat is een grote hulp in de 
voorbereiding: ze ondersteunt zon-
der dingen op te leggen. Zo helpt 
ze jongere mensen dichter bij het 
volk staan. Hopelijk kan ik daar in 
2012 ook de vruchten van plukken. 
Ik ga ervoor! 

In ‘Vrijwilliger van de maand’ 
verkiezen we een CD&V-militant die 
zich de afgelopen maand heeft laten 
opmerken. Iemand voordragen? 
Stuur je motivatie naar 
ampersand@cdenv.be met
vermelding ‘Vrijwilliger van de maand’!
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