
Na een busreis van ca 17 uur werd de dele-
gatie verwelkomd door de loco burge-
meester van Gödöllö, de heer Zoltan Pinter,
en de voorzitter van het Platform voor de
samenwerking tussen Gödöllö en
Wageningen, mevrouw Györgyi Gloserné.
Nadat iedereen kennisgemaakt had met
het gastgezin werd de avond in huiselijke
kring doorgebracht.
Het Platform had in samenwerking met de
gemeente voor de diverse groepen een
programma samengesteld. Het hoofd-
thema luidde Life Long Learning. 
Daarnaast waren er programma’s voor de
diverse andere groepen.

LLiiffee  LLoonngg  LLeeaarrnniinngg
Op voorstel van het Platform in Gödöllö
was als thema van het bezoek “Life Long
Learning” voorbereid. Bij de introductie
gaf de vice voorzitter van het Platform,
Mirza Fülöp het belang dat in Europa gege-
ven wordt aan “Life Long Learning”. 
Ze wees hierbij op de Lissabon overeen-
komst om het kennis niveau in Europa tot

de hoogste in de wereld te laten worden. 
Door middel van 3 presentaties werden
enkele voorbeelden toegelicht:
- Learning for sustainability (gericht op

vooral schoolkinderen)
- Teenager Volunteer Regina Program

(met onder meer computerlessen voor
ouderen door jongeren)

- Education in the Royal Palace of Gödöllö
(op een creatieve manier omgaan met de
geschiedenis van Gödöllö, inhet bijzon-
der die van het paleis)

Wageningse erwtensoep op de markt in Gödöllö 
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ggeemmeeeennttee ageningenW

Life Long Learning in Gödöllö 
(30 september – 5 oktober 2009)

In 2009 heeft een breed samengestelde delegatie een bezoek gebracht aan de Hongaarse partnerstad Gödöllö. De

delegatie bestond uit leden van de Vereniging voor Wageningse Vrouwelijke Ingenieurs (VWI), de Kardinaal

Alfrinkschool, de Homogroep Shout, de Stichting Welzijn en Gezondheidszorg Wageningen – Gödöllö (WGWG),

politie, vrijwilligers van WELVADA/Stadsatelier en de Stichting Stedenband Wageningen - Gödöllö. Vanuit de

gemeente namen een raadslid en de ambtenaar internationale samenwerking deel. In Gödöllö voegden de bur-

gemeester en zijn echtgenote zich bij de groep. 

nieuwsbrief stedenbanden 2009.qxp  24-12-2009  9:16  Pagina 1



In alle 3 de presentaties werd toegelicht
hoe de diverse organisaties inhoud geven
aan „Life Long Learning”. De activiteiten
zijn gericht op alle leeftijdscatgoriën. 

VVeerreenniiggiinngg  vvoooorr  WWaaggeenniinnggssee  VVrroouuwweelliijjkkee
IInnggeenniieeuurrss  ((VVWWII))
In het van kader van “Life Long Learning”
was in het Reginahuis een workshop geor-
ganiseerd over ondernemerschap voor
afgestudeerde vrouwen. Regina is een
organisatie voor vrouwelijke vrijwilligers in
Gödöllö. Jeanne van Poppel, Toos van Oers
en Willy Hoedjes van de VWI deelden hun
kennis met en gaven informatie over het
opzetten van een eigen bedrijf.
Afgesproken is de contacten tussen Regina
en VWI verder te verdiepen.

SSttiicchhttiinngg  WWeellzziijjnn  eenn  GGeezzoonnddhheeiiddsszzoorrgg
WWaaggeenniinnggeenn  ––  GGööddööllllöö  ((WWGGWWGG))

Verpleeghuis
Theo Weijde en Wim Reebeen van WGWG
hebben in het verpleeghuis overleg
gevoerd met de directrice Ipacs Piroska.
Tot hun spijt hebben zij moeten meedelen
dat de middelen van WGWG uitgeput zijn
en dat de jaarlijkse reis naar Gödöllö in
december niet kan doorgaan. Dit betekent
geen kerstpakketten en Sinterklaasfeest.
Ook het inzamelen van kleding en materia-

len is niet meer mogelijk als gevolg van het
ontbreken van betaalbare opslagruimte.
De directrice betreurde dit en vroeg 
dringend alsnog te bekijken of er mogelijk-
heden zijn.
De toestand in het verpleeghuis is nog niet
erg verbeterd. De bewoners liggen met zijn
zessen op een kamer van 6 bij 6. De sanitai-
re situatie is ook niet optimaal. Één badka-
mer voor de dames is gerenoveerd, voor
verdere renovatie moet worden gewacht
tot weer middelen aanwezig zijn.
Burgemeester Geert van Rumund en
gemeenteraadslid Jo Soolsma hebben,
samen met enkele leden van de delegatie
een bezoek gebracht aan het verpleeghuis.
Zij waren zeer geschrokken van de toe-
stand in het verpleegtehuis anno 2009. De
ontvangst was allervriendelijkst. De mede-
werkers stralen een enorme warmte en
betrokkenheid uit tegenover hun werk en
de bewoners, dit in schrijnende tegenstel-
ling tot de omstandigheden waaronder
deze mensen leven. 
De bezoekers waren zeer onder de indruk
van het bezoek. Na afloop is afgesproken
te onderzoeken hoe Wageningen het ver-
pleeghuis zou kunnen ondersteunen.

Forrás
Forrás is een organisatie voor de opvang
van daklozen, alcoholisten en drugsver-

slaafden. Ook vindt hier kinderopvang
plaats. De opvang is ondergebracht in 4
barakken. Het personeel probeert zelf de
barakken wat op te knappen.
Enige steun vanuit Wageningen zouden ze
goed kunnen gebruiken.
Vergeet me niet
“Vergeet me niet” is een dagopvang voor
gehandicapte kinderen. Er zitten 20 kinde-
ren in een grote huiskamer. Zij werden ver-
zorgd door 3 medewerkers. Ook hier is het
onderkomen verre van optimaal.

HHoommooggrrooeepp  SSHHOOUUTT
Uit gesprekken met leden van de
Homogroep die al eerder in Gödöllö waren
geweest hadden Roos Groeneveld en Niko
Holstege al begrepen dat een uitwisseling
met een gelijksoortige organisatie in
Gödöllö er niet in zou zitten; homoseksua-
liteit is (nog) zeer taboe en daar wil/ kan
niemand mee geassocieerd worden. Het
was voor hen een hele ervaring om dit aan
den lijve te ondervinden. 
In Boedapest was er een ontmoeting met
mensen van de Háttér-groep; vrijwilligers
die zich inzetten voor de rechten van
homo's en voor informatievoorziening aan
homo's in heel Hongarije, door middel van
onder andere een (veel gebruikte-) tele-
foondienst. 
Ook in Budapest is een bezoek gebracht
aan de vrouwengroep Labrisz. De vrijwilli-
gers van Labrisz richten zich meer op acti-
viteiten voor de lesbische en biseksuele
vrouwen. Daarnaast geven zij voorlichting
op middelbare scholen. Voor de leden van
Labrisz is het lesbisch ouderschap een
actueel onderwerp en er bleek veel behoef-
te aan meer informatie hierover. Naar aan-
leiding daarvan hebben de leden van de
Homogroep Labrisz in contact gebracht
met de Stichting Meer Dan Gewenst in
Arnhem. Deze organisatie kan Labrisz veel
Engelstalige informatie toesturen. De
Homogroep heeft weer kleine stapjes kun-
nen zetten.

KKaarrddiinnaaaall  AAllffrriinnkksscchhooooll
Twaalf leerlingen uit groep zeven en acht
van de Kardinaal Alfrinkschool zijn samen
met zes personeelsleden van de school
meegereisd naar Gödöllö. Er werden pre-
sentaties verzorgd op het Premontrei
Gymnasium. De kinderen van de Kardinaal
Alfrinkschool hadden zich beziggehouden

vervolg Life Long Learning in Gödöllö (30 september – 5 oktober 2009)

Wageningen presenteert zich op de markt in Gödöllö 
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met een viertal presentaties rond de gevol-
gen van klimaatveranderingen in
Nederland. Zo was daar een presentatie
over de Watersnoodramp 1953. Een tweede
presentatie ging over het Deltaplan, de
derde over de verdediging tegen de zee en
de vierde ging over het geven van ruimte
aan de rivieren. De Hongaarse kinderen
hadden presentaties over klimaatverande-
ringen in hun eigen omgeving. Daar ging
het over CO2-uitstoot en de relatie met het
intensieve autoverkeer in Gödöllö. Er werd
een stevig pleidooi gevoerd voor het aan-
leggen van veel fietspaden. Onder leiding
van Ákos Malátinszky van de Green Club
werden er op verschillende momenten
diverse activiteiten georganiseerd voor de
Hongaarse en Wageningse jeugd:
opdrachten, spellen, die allemaal op de
een of andere manier met het milieu te
maken hadden. De Wageningse jeugd
werd betrokken bij een GPS-spel door
Gödöllö en bij activiteiten op de markt. 
Een delegatie van de Kardinaal
Alfrinkschool ging op bezoek bij de
Damjanich János Átalános Iskola, de
nieuwste basisschool van Gödöllö, die met
Europees geld is neergezet. Het is de
bedoeling, dat de Hongaarse en
Wageningse school zich met elkaar verbin-
den: partnerscholen, die elkaar structureel
kunnen inspireren. Binnen beide school-
teams wordt binnenkort inhoudelijk geke-
ken naar vormen van samenwerking. Zo
wordt er gedacht aan: onderwijssysteem,
zelfstandigheid van kinderen, zorg voor
kinderen met leerproblemen, ouderpartici-
patie, de aansluiting van kleuters bij het
basisonderwijs. Een en ander ziet er veel-
belovend uit.

PPoolliittiiee
Rijk Middelman (politie Gelderland -
Midden) heeft een bezoek gebracht aan de
politie te Gödöllö. Op het bureau van poli-
tie werd hij ontvangen door Csaba Tóth, de
plaatsvervangend commandant en een
tolk. Het gesprek ging over de organisatie
van de Hongaarse en de Nederlandse poli-
tie. Hierbij bleek de opbouw van de diverse
regio’s weinig te verschillen met
Nederland. Wat niet verwonderlijk is gelet
op het feit dat de Nederlandse politieregio-
’s vele jaren een Hongaarse regio van de
politie hebben geadopteerd. Veel cijfers

over de politie passeerden de revue. Er
werd aandacht besteed aan (dodelijke)
verkeersongevallen, misdrijven, personele
sterkte en oplossingspercentages. Ook
gesproken over de arbeidsvoorwaarden,
zoals salariëring, pensioengerechtigde
leeftijd, ontwikkelingsmogelijkheden etc.
Deze bleken heel verschillend te zijn. 
De aanpak van probleem groeperingen in
de beide gemeentes is verschillend. De
gemeente Gödöllö ondersteunt de pro-
bleemfamilies door geld te geven, in de
regio Gelderland-Midden wordt geïn-
vesteerd in begeleiding van de gezinnen
door gezinscoaches.
Het hoofd van de politie is uitgenodigd,
samen met een aantal collega’s deel te
nemen aan de uitwisseling in Wageningen.
Hij nam deze uitnodiging in dank aan.

PPrreesseennttaattiiee  oopp  ddee  MMaarrkktt  iinn  GGööddööllllöö
Op zaterdag 3 oktober heeft
“Wageningen” zich gepresenteerd op
Markt in Gödöllö. In een kraam werden
Nederlandse specialiteiten getoond en uit-
gedeeld (kaas, stroopwafels, drop, oranje-
bitter e.d.), deden de leerlingen van de
Kardinaal Alfrinkschool oud Hollandse
spelletjes, samen met Hongaren. Roos
Groeneveld liet haar jongleerkunsten zien
en gaf er ook les in.
Tegelijkertijd vond een soepwedstrijd
plaats. Diverse Hongaarse soepen werden
in grote ketels klaargemaakt. De leden van
WGWG maakten een ketel met 100 liter
erwtensoep.

AAffsscchheeiiddssaavvoonndd
Voor de afscheidsvond waren de gastgezin-
nen en de organisatoren van het program-
ma uitgenodigd. Het was een gezellige bij-
eenkomst waarin de beide burgemeesters
het belang van uitwisselingen benadrukten.

SSttiicchhttiinngg  SStteeddeennbbaanndd  WWaaggeenniinnggeenn  ––
GGööddööllllöö
De rol van de Stichting bij een bezoek is
vooral faciliterend en coördinerend. In
overleg met het Platform Gödöllö -
Wageningen wordt het thema gekozen.
Vervolgens wordt bekeken welke organisa-
ties binnen de Wageningse bevolking hier-
aan een bijdrage kunnen leveren. 
Tijdens het bezoek zijn de leden van de
Stichting vooral bezig met de begeleiding

van de deelnemende groepen en om con-
tact te houden met het Platform in
Gödöllö. 
Naar aanleiding van de bezoeken aan het
verpleeghuis, Forrás en het kinderdagver-
blijf Vergeet mij niet wil de Stichting in
samenwerking met andere Wageningse
organisaties een project starten voor
ondersteuning. Voor meer informatie over
de stedenband met Gödöllö kunt u terecht
op onze web site: www.twincitieswagenin-
gen.eu. U vindt hier uitgebreidere informa-
tie, verslagen, presentaties, foto’s e.d. over
de Stichting en de uitwisselingen.

Vervolg op evaluatie van de stedenbanden
In 2007 heeft de VNG in opdracht van het
college van B&W van Wageningen een
onderzoek gedaan naar de diverse steden-
banden van Wageningen. Een aantal aan-
bevelingen uit het rapport waren:
- Ontwikkelen van een website

In 2008 heeft de Stichting Stedenband
Wageningen - Gödöllö een website ont-
wikkeld (www.twincitieswageningen.eu),
met daarop informatie over de steden-
band Wageningen - Gödöllö
(Nederlands en Hongaars). In 2009 is
daaraan toegevoegd de informatie over
de stedenband met Mörfelden-Walldorf.

- Publiceren van een nieuwsbrief
Evenals in 2008 heeft de Stichting
Stedenband Wageningen – Gödöllö een
bijdrage geleverd aan de nieuwsbrief.

- Meer uitwisselingen tussendoor
Het afgelopen jaar hebben WGWG en de
Interkerkelijke werkgroep Wageningen –
Gödöllö een bezoek gebracht aan de
partnerstad.

Stichting Stedenband Wageningen Gödöllö

Op bezoek bij de Damjanich János Átalános Iskola,
de nieuwste basisschool van Gödöllö 

vervolg Life Long Learning in Gödöllö (30 september – 5 oktober 2009)
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De vriendschapsband tussen Wageningen
en Ndiza bestaat nu dertig jaar. Op vijf
oktober 1979 tekende de Rwandese
ambassadeur en de toenmalige
Wageningse burgemeester Van Ketwich
Verschuur de overeenkomst voor een ste-
denband met Nyabikenke – nu onderdeel
van Ndiza. Inmiddels is de ‘stedenband’
een ‘projectrelatie’ geworden, maar voor
de band maakt dit niet zoveel uit. De
Stichting heeft, samen met Rwandezen en
andere in Rwanda geïnteresseerde
Wageningers, het jubileum gevierd op 30
september 2009 in het stadhuis.
Bestuurslid Egbert Hoving verzorgde een
diapresentatie over Ndiza; leerlingen van
Pantarijn lieten een filmpje zien van hun
bezoek in dezomer van 2009 aan de King
Davidsschool. 
Afgaande op de oude Umubano’s zijn de
doelen van de Stichting al die dertig jaar
hetzelfde gebleven: uitwisselen van infor-
matie en het ondersteunen van kleinschali-
ge projecten die het Comité de Jumelage in
Ndiza voorstelt. De vorm is wel veranderd.
Liepen de contacten met Rwanda tot voor
kort nog vooral via brieven, nu lopen ze
voornamelijk via e-mail en telefoon. Wat de
samenwerking bovendien heeft vergemak-
kelijkt, is dat bestuurslid Egbert Hoving
een paar keer per jaar in Rwanda komt voor
zijn werk, en dan ook vaak Ndiza  bezoekt.
En ook de Umubano heeft een forse resty-
ling ondergaan: die wordt niet langer meer
verspreid op papier, maar digitaal.
In Wageningen is de Stichting afgelopen

jaar meer gaan samenwerken met andere
in ontwikkelingssamenwerking geïnteres-
seerde groepen, waaronder Rwanda
Solidair van Pantarijn. Ook speelt de
Stichting een actieve rol in de vormgeving
van Wageningen Milenniumgemeente. 
Eind januari 2010 wordt het jubileum
gevierd in Ndiza. In de week van 25 januari
bezoekt een negen koppige delegatie van-
uit Wageningen, samen met burgemeester
Geert van Rumund, Ndiza, en de King
Davidsschool. 

MMaatthhiillddee  MMaaiijjeerr  nniieeuuwwee  vvoooorrzziitttteerr  SSttiicchhttiinngg
WWaaggeenniinnggeenn--NNddiizzaa
Raadslid Mathilde Maijer (PvdA) heeft Ida
Blok opgevolgd als voorzitter van de
Stichting Samenwerking Wageningen-
Ndza. Ida  is nog wel bestuurslid.

Ida Blok richtte dertig jaar geleden de
Stichting mee op, en is al die tijd betrokken
gebleven. 

JJuubbiilleeuummaaccttiiee  vvoooorr  wwaatteerrlleeiiddiinngg
Als ‘jubileumactie’ heeft het Comité de
Jumelage gekozen voor herstel van een
waterleiding in het buurtschap Mugeyo,
waar zo’n 270 arme boerengezinnen
wonen. Jarenlang kregen deze gezinnen
schoon water vanuit een bron, hoog in de
bergen. Helaas is tijdens de burgeroorlog
in 1994 de leiding flink beschadigd,
waardoor er geen water meer uit de open-
bare tappunten komt. Met de nieuwe lei-
ding krijgen ook de 700 leerlingen van de
lagere school in Mugeyo eigen drinkwater. 

Het project kost 17.000 euro. Impulsis
heeft 8500 euro toegezegd op voorwaarde
dat de Wageningers evenveel bijdragen.
De gemeente legt 2500 euro bij, en de rest
van het geld probeert de Stichting nu bij-
een te brengen middels acties, zoals op de
Wageningse Molenmarkt.  De ervaren
Rwandese ingenieursorganisatie Coforwa
voert het project uit, met hulp van de loka-
le bevolking. Een Wageningse student
maakt tussen november  2009 en februari
2010 een plan voor het beheer en onder-
houd van de leiding.  Het graven van de
gleuven vordert intussen (oktober 2009)
gestaag, zodat het ernaar uit ziet dat bur-
gemeester Van Rumund de leiding in janu-
ari 2010 kan openen. 
Behalve deze waterleiding, ondersteunt de
Stichting ook de aanleg van ICT op vier
middelbare scholen. Ook hiervoor zal een
Wageningse student naar Ndiza gaan. 

Stichting Samenwerking Wageningen Ndiza

Vriendschapsband Wageningen-Ndiza
bestaat 30 jaar
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De werkgroep Mörfelden - Walldorf is
opgezet om de contacten tussen groepen,
verenigingen en organisaties in Wageningen
en haar partnergemeente Mörfelden -
Walldorf in Hessen te bevorderen, te bun-
delen en zo nodig te helpen initiëren. 
Wat in 1983 begon als een 'vredespartner-
schap' werd in 1992 omgezet in een volledi-
ge 'stedenband' zoals zo veel Europese
gemeenten die onderhouden.
Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers voor
onze werkgroep.

Voor informatie over uitwisselingen stuur
een mailtje naar Marlou Kursten: 
werkgroepMW@marloukursten.nl
http://www.twincitieswageningen.eu/
* 4/5 mei 2009 een delegatie uit Mörfelden

– Walldorf is te gast in Wageningen
* Bürgerfest 21 - 23 augustus in Mörfelden
– Walldorf; de 10-jarige stedenband met
Torre Pelice en het 25 jarige jubileum met
Vitrolles worden dan gevierd. 
Een delegatie uit Wageningen was aanwe-
zig bij de feestelijkheden.

*Van 28 augustus - 27 september 2009: de
Fotoclub Mörfelden - Walldorf uit
Mörfelden - Walldorf exposeerde  in het
Koetshuis van De Casteelse Poort.

* Freundeskreis Mörfelden - Walldorf orga-
niseerde van 4 – 6 september een Jeu de
boules toernooi waar ook een ploeg uit
Wageningen deelnam. 

* Atleten uit Mörfelden - Walldorf hebben
op 12 september deelgenomen aan de
Veluweloop in Wageningen. . 

* leraren en leerlingen van de Bertha von
Suttnerschule hebben van 26 oktober to 31
oktober een uitwisseling gehad met leer-
lingen van Pantarijn. 

GGeewweennssttee  aaccttiivviitteeiitteenn
* Er is interesse van de Tennisclub
Mörfelden (TKM) en tafeltennisvereniging
(TTC Mörfelden) uit Mörfelden - Walldorf
om te komen tot een (jaarlijkse) uitwisse-
ling met Wageningse verenigingen.  

* De Poolbilliardverein Astoria Walldorf
(poolbiljartclub) wil graag naar
Wageningen komen. 

Er is weer een nieuwe samenwerking
binnen de Stedenband van Wageningen
met Morfelden-Walldorf in Duitsland. Een
aantal teams van de petanque afdeling van
SSS (Succes Sans Soif ) namen deel aan het
jeu de boules toernooi in Walldorf in sep-
tember 2009. Dat uiteindelijk de finale aan
de Rathausplatz een Wagenings onder-

onsje werd waarin Wilco Fonteijn en
Gertjan van Leeuwen hun clubgenoten Eric
van Holland en Anton van Laar versloegen
was leuk voor de statistieken, maar
uiteraard niet het belangrijkste.
Het verblijf van de Wageningers was uitste-
kend geregeld door de boulers van de
plaatselijke sportclub SKG en de
Stedenband coördinatoren. Zo was een
gezellig weekend gegarandeerd. In het
voorjaar van 2010 hoopt SSS een aantal
Duitse spelers te mogen ontvangen, waar-
na men in september zeker weer naar
Duitsland gaat.

Veluweloop 2009
Atleten uit Mörfelden - Walldorf hebben
deelgenomen aan de Veluweloop op 12
september. 

88 Groepen liepen er mee met de
Veluweloop in Wageningen.
En de 'Runners from Moerfelden-Walldorf '
waren er ook bij. Met één loper uit
Nederland en één loper uit België. Ze ein-
digden op de 86e plaats! 

Scholierenuitwisseling
De Bertha von Suttnerschule uit
Mörfelden-Walldorf bezocht van maandag
26-10-2009 tot zaterdag 31-10-2009 met 28
scholieren en 2 leerkrachten Pantarijn in
Wageningen. 

Werkgroep Mörfelden-Walldorf

De werkgroep Mörfelden
– Walldorf.

Nieuwe samenwerking
met Mörfelden-Walldorf

Activiteiten in 2009

Deelnemers Veluweloop Uitnodiging tentoonstelling Optreden Folkcorn tijdens Bürgerfest
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Digitale informatie
Informatie over de stedenbanden kunt u vinden op de volgende sites:
• www.wageningen.nl �Bestuur en organisatie �

Regio- en internationale samenwerking
• www.twincitieswageningen.eu
• www.cossen.nl/stedenbanden/ndiza/
• http://stedenband.hyves.nl

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente

Wageningen

Correspondentieadres:

Gemeente Wageningen

Communicatie

Postbus 1

6700 AA Wageningen

Vormgeving/Drukwerk: Propress, Wageningen

EEnnggeellss  iiss  ddee  vvooeerrttaaaall
Leerlingen uit Mörfelden-Walldorf waren
vanaf maandag 26 oktober op bezoek in
Wageningen. Niet om de Duitse taal met
hun collegaatjes van het Pantarijn te oefe-
nen. Ook niet om in het Nederlands te con-
verseren. Nee, het werd een ontmoeting
met het Engels als voertaal. De 28 leerlin-
gen van de Bertha von Suttnerschule waren
bij even zoveel gastgezinnen onderge-
bracht. “Ook bij ons thuis waren we deze
week verplicht Engels met elkaar te spre-
ken” aldus de heren Van Holland en
Steendam, tot zaterdag gastouders van
respectievelijk Stephanie en Jennifer, die
met hun dochters Roos en Berber hebben
opgetrokken.

Achim Becker, met Mira Wagner en
Hildegard Feller begeleider van de Duitse
groep, hechtte veel belang aan het bezoek:
“Zeer weinig Duitse jongeren weten iets
van Nederland. Onze gemeente heeft ook
contacten met de gemeenten Vitrolles in
Frankrijk en Torre Pellice in Italië. Daar
hebben wij ook regelmatig uitwisselingen
mee. Met tien leerlingen zijn wij ook een
dag of vier begin mei in Wageningen
geweest. Het is voor jongeren goed om
andere culturen te leren kennen.”

Hildegard Feller was vooral geïnteresseerd
in het onderwijssysteem in Wageningen.
“Hoe worden het speciaal onderwijs,
gedragsproblemen en dyslexie hier in het
reguliere onderwijs geïntegreerd?” Haar
bijna 40 jaar geleden gestichte school

draagt met ere de naam van vredesactiviste
en eerste vrouwelijke Nobelprijswinnaar
Bertha von Suttner. Walldorf dankt de
naam aan de Waldenzers die met de
Hugenoten in 1699 uit Frankrijk zijn
gevlucht en van de landgraaf van Hessen
Darmstadt toestemming kregen zich
aldaar te vestigen.

Waarom Engels de voertaal was en niet
Duits of Nederlands vond gastouder Van
Holland min of meer vanzelfsprekend,
omdat de jeugd al spelenderwijs met de

Engelse taal opgroeit. In Mörfelden-
Walldorf is hij in september nog geweest
met de Jeu de Boules vereniging. De
Wageningse Havoleerlingen en hun Duitse
gasten waren meer cultureel bezig met
bezoeken aan Madame Tussaud in
Amsterdam, het Wageningse stadhuis en
Wageningen UR, Burger Bush in Arnhem
en met presentaties op het Pantarijn in het
Duits en Nederlands over Rwanda. 

Tekst geschreven door de werkgroep Mörfelden-
Walldorf voor lokale pers

Ontmoeting Duitse en Nederlandse
leerlingen

Op de foto leerlingen en leerkrachten van “Pantarijn” en “Bertha von Suttner” 
gezellig bij elkaar op de trap van de Wageningse school.
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