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Korte biografie van Mariam El Hamidine 
  
 
Mariam El Hamidine (58) werd geboren op 20 januari 1964 te Agadir uit een Marokkaanse vader, een 
Franse moeder en een Belgische grootmoeder, Marguerite Vandenputte. Als 18-jarige kwam zij alleen 
naar België en vestigde zij zich meteen in Vorst.  
 
Beroepsloopbaan 
 
Zij genoot een opleiding in de gerontologie en begon haar loopbaan in het OCMW-rusthuis “Val des 
Roses” in Vorst als seniorenbegeleidster en hoofd van de animatie. Gedurende 18 jaar heeft zij ervoor 
gezorgd dat de bejaarde residenten er nog alle geneugten van het leven konden proeven: kleine 
pleziertjes, uitstapjes en zelfs reizen. Zij werd vakbondsafgevaardigde om de rechten van de 
werknemers in het rustoord te behartigen. 
 
Politieke loopbaan 
 
In 2012 werd zij lid van Ecolo Forest en werd zij schepen van Bevolking en Burgerlijke Stand, 
Gezondheid, Jeugd, Gelijke Kansen en Sociale Cohesie. Een portefeuille met bevoegdheden waarin zij 
haar gehechtheid aan sociale rechtvaardigheid en de strijd tegen discriminatie inzet, ter 
ondersteuning van de meest kwetsbaren, in het bijzonder vrouwen. In 2018 werd zij opnieuw 
verkozen, op de tweede plaats van de Ecolo-lijst. Zij werd tweede schepen met ongeveer dezelfde 
bevoegdheden, maar ook nog Senioren, haar eerste liefde op professioneel vlak. Eind 2020, toen 
Stéphane Roberti wegens ziekte een stap terugzette, nam zij de functie van burgemeester over, terwijl 
zij tegelijkertijd haar schepenambt ter harte bleef nemen. 
 
Dagelijks leven 
 
Dagelijks doorkruist zij als voetganger onvermoeibaar de gemeente. Het lokale niveau is voor haar een 
voor de hand liggende keuze: zij wil vooral dicht bij de mensen staan en toegankelijk zijn om een zo 
globaal en gegrond mogelijke visie op Vorst te hebben. Haar schaarse vrije tijd brengt zij door met 
haar 6-jarige kleindochter, haar gezin, haar kat, in de bioscoop en één keer per jaar brengt ze een 
bezoek aan haar ouders in Agadir. 
 
 

Wilt u meer informatie of een interview?  
Caroline Corbiau, tel. 0490 52 49 48 
 


