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Band met Ndiza door bezoek versterkt

De vriendschapsband tussen de Wagenin-
gers en de mensen uit Ndiza (Muhanga) is 
versterkt. Dat kunnen we wel concluderen 
na ons geslaagde bezoek eind januari aan 
dit Rwandese district. De Wageningers, 
waaronder burgemeester Van Rumund, 
een leerling en ouder van Pantarijn en 
drie mensen van onze Stichting, wer-
den bijzonder warm onthaald. Vrijwel 
de hele week werden we vergezeld door 
leden van het Comité de Jumelage en 
door bestuurders en ambtenaren van het 
district Muhanga. Burgemeester Yvonne 
Mutakwasuki ging maandag in Kigali mee 
naar de Nederlandse ambassade, naar het 
Rwandese instituut voor gemeenteban-
den (Minaloc) en naar de Vereniging van 
Rwandese gemeentes RALGA. Wethouder 
Alice Uwiymbabazi vergezelde ons dins-
dag tot donderdag tijdens onze reis door 
Ndiza. 
In Ndiza zagen en hoorden we wat het 
district, met hulp van donoren, doet 
aan armoedebestrijding. Hieronder het 
aanleggen van nieuwe terrassen om erosie 
tegen te gaan, en het geven van een koe 
aan arme families. 
Met eigen ogen konden we ook zien hoe 
het Genocide monument, de nieuwe 

slaapzalen bij de twee middelbare scho-
len, en het nieuwe gezondheidscentrum 
Nyabinoni functioneert. Deze gebouwen 
heeft Wageningen afgelopen tien jaar 
financieel ondersteund. Burgemeester 
Van Rumund opende officieel de herstelde 
waterleiding in het buurtschap Mugeyo. 
En we vierden het dertigjarig bestaan 
van de vriendschapsband. Dit gebeurde 
tijdens een feest in Nyabikenke met dans-
groepen, vormingstoneel en het uitwis-
selen van cadeaus. Al met al kijken we 
dankbaar, tevreden en met bewondering 
voor de Rwandezen terug op een mooie 
en inspirerende reis. Met alle vertrouwen 
dat de band ook komende dertig jaar weer 
zijn waarde zal bewijzen

Vriendschapsverklaring zet in op  
projecten die uitnodigen tot uitwisseling
De meest formele gebeurtenis tijdens 
het bezoek was de ondertekening van 
de ‘Declaration of Friendship between 
The ‘Comite de Jumelage Ndiza’ and the 
‘Stichting Samenwerking Wageningen-
Ndiza’. De verklaring werd in Gitarama 
ondertekend door beide comité voorzit-
ters en beide burgemeesters, ook weer 
tijdens een feest met dans. Er is overeen-
gekomen dat de comités samen zullen 
bijdragen aan de Millenniumdoelen en 
aan wederzijds begrip tussen de beide 
bevolkingsgroepen. 
Dit zal gebeuren met enerzijds klein-
schalige projecten die uit de bevolking 
van Ndiza zelf komen, en anderzijds met 
wederzijdse bezoeken en uitwisseling 
van stagiaires, studenten, scholieren en 
beroepskrachten via Internet. De uitwis-

seling zal meestal gekoppeld zijn aan één 
van de projecten. Daarmee is min of meer 
een nieuwe lijn ingezet. Voorheen finan-
cierden we vanuit Wageningen behalve 
kleine projecten zoals een sporttoernooi, 
ook nieuwe gebouwen. Dit laatste met 
veel financiële hulp van medefinancie-
ringsorganisaties zoals NOVIB en Wilde 
Ganzen. Voorlopig kiezen we echter niet 
meer voor nieuwbouw. Het is voor het 
Comité in Wageningen lastiger geworden 
dan vroeger om (mede)financiering hier-
voor te krijgen (er moet aan steeds meer 
voorwaarden worden voldaan), en het 
Comité de Jumelage in Ndiza heeft niet 
de menskracht om zulke grote projecten 
goed te monitoren en af te handelen. 
Daarnaast zullen bouwprojecten vaak 
minder goed voldoen aan het criterium 
dat projecten tot uitwisseling moeten 
uitnodigen. Kleine, op sociale verandering 
gerichte projecten zoals het ondersteunen 
van boeren- of vrouwengroepen, lenen 
zich waarschijnlijk meer voor hulp van 
studenten, stagiaires of beroepskrachten 
vanuit Wageningen. Dat Wageningse 
studenten in Ndiza de band versterken is 
al gebleken bij herstel van de waterleiding 
in Mugeyo en bij het inrichten van het 
ICT-lokaal op de middelbare school APS. 
Voor deze twee projecten werkten twee 
Wageningse studenten tussen november 
en februari in Ndiza. Ze hadden ieder 
hun eigen taken en Rwandese kennissen; 
beiden hebben zeer goed werk gedaan. 
Het filmpje van de reis naar Ndiza is nu te 
bezien via YouTube.  
De link is: http://www.youtube.com/
watch?v=d-eQPxNKXoc 

Hoogtepunt in 2010 was het 

bezoek van de Wageningse 

delegatie aan Ndiza, eind januari. 

De Wageningse delegatie werd 

bijzonder warm onthaald.



Vervolg band met Ndiza door bezoek versterkt

Naar aanleiding van het werkbezoek in 
januari 2010 is een brochure verschenen 
als speciale editie van de nieuwsbrief met 
impressies van Ndiza en het district  
Muhanga (36 pagina’s). Deze is ver-
krijgbaar bij de Stichting Samenwerking 
Wageningen Ndiza.

Ondersteuning vrouwengroepen en 
bijenhouders 

Het Comité had tijdens ons bezoek aan-
gegeven graag vrouwengroepen te willen 
ondersteunen met onderwijs (alfabetisa-
tie), en met activiteiten waarmee ze geld 
kunnen verdienen. Na een tweede overleg 
van Egbert Hoving met het Comité in de 
zomer, hebben we besloten te starten 
met 1 pilotgroep in een van de dorpen in 
Ndiza. De Wageningse student Ontwik-
kelingseconomie Sanne de Boer is sinds 
oktober in Ndiza om onderzoek te doen. 
Zij bekijkt hoe vrouwengroepen in Ndiza 
aan microkrediet zouden kunnen komen, 
en hoe problemen van de vrouwen kunnen 
worden opgelost.. 
Daarnaast willen we graag de bijenhou-
ders in Ndiza ondersteunen. De coö-
peraties van bijenhouders KOABIKI in 
Kiyumba (31 leden waarvan 6 vrouwen, 
met samen 150 kasten) en KOBAKI in 
Kibangu zouden graag de opbrengst en 
kwaliteit van de honing verbeteren, omdat 
de markt voor goede kwaliteit honing nog 
niet is verzadigd. Ze denken aan moderne 
bijenkasten, verbeterde technieken voor 
extractie van honing en cursussen. Egbert 
Hoving heeft deze zomer met de bijen-
houders gesproken, en de Stichting heeft 
ook contact gelegd met de Nederlandse 

bijenhouder Hans Polman, die voor SNV 
World in Rwanda al vier bijenhoudersco-
operaties heeft onderzocht. We zoeken 
nu naar (financierings)mogelijkheden om 
Hans Polman en de Wageningse bijenhou-
ders bij de ondersteuning te betrekken. 
Ook willen we proberen honing uit Ndiza 
in Wageningen te verkopen; natuurvoe-
dingswinkel Buijs heeft zich al geïnteres-
seerd verklaard.

Actie voor meer Internet
In Ndiza zijn er wel computers, maar 
slechts een paar gebouwen zoals de 
pastorie, het districtkantoor en het 
gezondheidscentrum hebben een Inter-
netaansluiting. Terwijl voor scholieren en 
boerengezinnen Internet een schat aan 
informatie zou kunnen bieden. De markt-
prijzen van bananen bijvoorbeeld, of wat 
te doen in geval van malaria of AIDS. 

De Stichting Wageningen Ndiza is in de-
cember gestart met een actie voor Internet 
aansluiting op drie middelbare scholen. 
Op 1 school, het APS, is met ondersteu-
ning van een Wageningse ICT student 
en Wageningse donoren, vorig jaar al 
een Internetverbinding aangelegd. Ook 
omdat in Ndiza steeds meer elektriciteit 
is, willen drie andere scholen graag op 
dezelfde manier een Internetverbinding. 
Na schooltijd dient het computerlokaal als 
Internet café voor om-
wonenden. Zo kunnen 
het abonnement en het 
onderhoud weer worden 
terug verdiend. 

Per school is 2000 euro 
nodig voor de aanleg 
van Internet en de trai-
ning van docenten. De 
scholen sluiten hiertoe 
een contract met een ICT 
bedrijf uit het district, 
onder toezicht van het 
Comité de Jumelage dat 
in Nidza de band met 
Wageningen onderhoudt. 
Met dit kleinschalig project 
wil de Stichting bijdragen aan de econo-
mie, en aan een beter toekomstperspec-
tief voor schoolverlaters. Tevens wil de 
Stichting mailuitwisseling tussen scholie-
ren in Wageningen en Ndiza stimuleren.

Omdat we voortdurend kleine projecten 
ondersteunen waar hard geld voor nodig 
is, zijn we ook erg blij met donateurs die 
maandelijks een vast bedrag overmaken. 

Meer water voor Mugeyo
Burgemeester Van Rumund heeft in janu-
ari de herstelde waterleiding in Mugeyo 
geopend. Maar helaas bleek dat de bron 
boven in de bergen veel minder water gaf 
dan was verondersteld. Er komt te weinig 
water uit om alle bewoners van voldoende 
drinkwater te voorzien. Het ingenieursbu-
reau COFORWA gaat nu een tweede bron 
aanboren. De hoeveelheid water die er 
dan beschikbaar komt is ruim voldoende 
om alle bewoners en de lagere school in 
Mugeyo van veilig drinkwater te voorzien. 
De Stichting heeft voor dit vervolgproject 
4500 euro gekregen van de Stichting 
AKVO; COFORWA en de omwonenden 
dragen, in de vorm van arbeid, de rest van 
de kosten (totaal 10.000 euro). AKVO is 
een door IMPULSIS gefinancierde organi-
satie die zich inzet om kleine projecten op 
het gebied van water en sanitatie gefinan-
cierd te krijgen. 

Stichting Samenwerking Wageningen Ndiza

Uit de tijdens het bezoek geopende kraan komt hopelijk over twee jaar 
meer water, dankzij geld van Stichting AKVO.



Op woensdag 29 september 

ontving de gemeente Wageningen 

een breed samengestelde delegatie 

uit Gödöllö. De 45 Hongaren 

vertegenwoordigden verschillende 

groepen en organisaties, 

waaronder de politie, een museum, 

het cultuurhuis, de fietsclub, een 

welzijn en gezondheidsorganisatie 

en leerlingen en leraren van een 

basisschool uit Gödöllö.

De Hongaarse gasten werden op woens-
dagmiddag welkom geheten door 
burgemeester Van Rumund in de kantine 
van Sportpark de Bongerd en vanuit daar 
ondergebracht in gastgezinnen. De gasten 
volgden 3 dagen een gevarieerd pro-
gramma. 

Vrijdag, uitwisselingsdag
Vrijdag stond in het teken van de groeps-
uitwisselingen. De verschillende groepen 
waren de hele dag te gast bij soortgelijke 
groepen uit Wageningen om kennis over 
te dragen en om te praten over verschil-
lende onderwerpen. 

Casteelse Poort/ Junushoff 
3 medewerkers van een Museum/Cul-
tuurhuis in Gödöllö gingen op bezoek bij 
museum de Casteelse Poort en theater 
Junushoff. Hier is onder andere gepraat 
over het werken met vrijwilligers, het pro-
grammeren en het eventueel uitwisselen 
van een tentoonstelling. In de Junushoff 
hebben de gasten een rondleiding gehad 
en uitleg gekregen over de technische 
installaties.

Stichting Welzijn en Gezondheidszorg 
Wageningen - Gödöllö (WGWG)
Ook dit jaar was er weer een afvaardiging 
van het Social Institute en Forrás van de 
partij. Hans de Jong en Ildiko Nagy had-
den een gevarieerd programma voor hun 
gasten samengesteld. Zo is er een bezoek 
gebracht aan psychiatrisch ziekenhuis 
Wolfheze.

WGWG is druk bezig met het verzamelen 
van materialen en geld om het verpleegte-
huis in Gödöllö te helpen met het verbou-
wen van een van de badkamers. In 2011 
hoort u meer over dit project! 

Vereniging voor Wageningse Vrouwelijke 
Ingenieurs (VWI)
Het contact met Regina, een organisatie 
voor vrouwelijke vrijwilligers in Gödöllö, 
wordt elke bezoek weer verder verdiept. 
De groepen hebben ideeën uitgewisseld 
over hun samenwerking, doelen en struc-
tuur. Verder is er gekeken naar de moge-
lijkheden die er zijn voor een structurele 
samenwerking tussen Regina en de VWI. 

Kardinaal Alfrinkschool
De Kardinaal Alfrinkschool kreeg 8 leer-
lingen en leraren van de Damjanich János 
Atalanos Iskola, de nieuwste basischool 
van Gödöllö, op bezoek. De leerkrachten 
hebben uitgebeid gesproken over het 
belangrijke onderwerp ‘het tegengaan van 
pesten’. De Kardinaal Alfrinkschool heeft 
o.a. laten zien welke methode zij hier voor 
gebruiken. 

Bezoek partnergemeente Gödöllö van 
29 september tot 2 oktober



Vervolg bezoek partnergemeente Gödöllö van 29 september tot 2 oktober

Dixix Rythm Band
Deze groep muziekschool-studenten 
hebben ‘s morgens hun kunsten laten 
horen bij de Kardinaal Alfrinkschool. 
Ook hebben zij gepraat met leerlingen 
van scholengemeenschap Pantarijn over 
een mogelijk bezoek van leerlingen aan 
Boedapest en Gödöllõ in het voorjaar van 
2011. ’s Middags hebben ze een overleg 
gehad met de BrassBand van de WUR voor 
een eventuele uitwisseling in de toekomst.

Politie
De Politie Wageningen in persoon van Rijk 
Middelman ontving dit jaar twee leiding-
gevenden van de politie samen met de 
plaatsvervangend commandant. De politie 
heeft de hele dag voor de gasten een pro-
gramma verzorgd. Zo hebben ze o.a. een 
kijkje kunnen nemen in het trainingscen-
trum in Elst, de regionale verkeersdienst 
in Arnhem en het bureau in Wageningen.

Wageningen Duurzaam en de WMO/ 
Bijenvereniging
Voor de leden van de Greenclub en een 
bijenhoudster is er een programma 
gemaakt door Suzanne Lijmbach. De bij-
enhoudster heeft ’s middags een gesprek 
gehad met de bijenhoudervereniging De 
Rijnstreek in het Bijenhuis.

Fietsclub
De fietsclub heeft in de ochtend per fiets 
een rondleiding gehad door Wageningen 
en uitleg gehad over het knooppuntennet-
werk, een bewegwijzerde aaneengesloten 
fietsroute. Aansluitend hebben zij een ge-
sprek gehad met de Fietsersbond over het 
bevorderen van het lokaal fietsgebruik. 

Lunch bij de Vakschool
Een groot gedeelte van de groep heeft 
geluncht bij de Vakschool Wageningen. 
Hier werd een presentatie gegeven en een 
rondleiding verzorgd. De groep kreeg een 
indruk van hoe de opleiding werkt met 
studenten. De school heeft een restau-
rant, een bakkerij en een hotel waar de 
leerlingen de praktijk kunnen leren. De 
Hongaren vonden dit heel boeiend en 
waren oprecht geïnteresseerd.

Afscheidsavond
‘s Avonds was er een afscheidsavond 
in Asia Plaza waar zowel de Hongaarse 
gasten als de gastgezinnen bij aanwezig 
waren. Loco burgemeester Michiel Uitde-
haag was hierbij aanwezig en de Hongaar-
se Dixix Rhytm Band, die ook onderdeel 
was van de delegatie trad op.  

Zaterdag Airbornemuseum
Zaterdagochtend bracht de groep een 
bezoek aan het Airborne museum. Het in 
2009 vernieuwde museum maakte veel 
indruk op de Hongaarse gasten. Ze kregen 
in vogelvlucht een beeld van de Slag om 
Arnhem, en de omgeving in 1940-1945. 

De organisatie van het bezoek lag in 
handen van de Stichting Stedenband 
Wageningen Gödöllö en de gemeente 
Wageningen. 

Stichting Stedenband Wageningen Gödöllö



Samen met Ilse de Vries uit Wageningen 
(glaskunst) heb ik van 7 - 23 mei 2010 
geëxposeerd in de Kommunale Galerie 
Mörfelden-Walldorf, de Duitse partnerstad 
van Wageningen. Drie dagen lang zijn 
wij, Marlou Kursten van Marlou Kursten 
Kunstbemiddeling, die de expositie vanuit 
Nederland coördineerde, Ilse de Vries, 
haar man Walter de Vries en ik, Ingeborg 
Leeftink, door de mensen in Mörfelden-
Walldorf geweldig in de watten gelegd.
Na aankomst op donderdag werden we al-
lereerst hartelijk ontvangen met een over-
heerlijke lunch. Direct daarna moesten de 
handen uit de mouwen voor het inrichten 
van de expositieruimte. De ruime galerie 
was leeggemaakt voor ons en voor de 

mede-exposanten, uit het Franse Vitrolles 
en de Italiaanse stad Torre Pellice. 
Bij de opening op vrijdagavond stroomde 
de galerie al snel vol met belangstellen-
den. Burgemeester Heinz-Peter Becker 
opende de tentoonstelling met een prach-
tige speech, waarin ook de kunstenaars 
ruimte kregen het werk te duiden. En 
natuurlijk was er daarna de bezichtiging 
onder het genot van een hapje en een 
drankje. 
Het waren drie onvergetelijke dagen waar-
in we nieuwe vrienden hebben gemaakt, 
hebben gelachen en gekletst, gezongen 
en gegeten. 

Ingeborg Leeftink 

Van links naar rechts: (ik) Ingeborg Leeftink, Marlou 
Kursten van marlou kursten kunstbemiddeling die 
alles heeft georganiseerd, glaskunstenares Ilse de 
Vries en haar man Walter de Vries

Expositie in Mörfelden-Walldorf
7 - 23 mei 2010 | Kommunale Galerie Mörfelden-Walldorf

Fototentoonstelling in Mörfelden-Walldorf
Nadat in 2009 en 2010 delegaties van de 
fotoclub Mörfelden-Walldorf in Wage-
ningen te gast waren geweest, heeft de 
Camera Club Wageningen in de zomer van 
2010 een bezoek gebracht aan Mörfelden-
Walldorf. Van 20 augustus tot en met 12 
september 2010 hebben 17 Wageningse 
fotografen hun werk tentoongesteld in de 
Kommunale Galerie Stadthalle Walldorf. 
Op de tentoonstelling hingen 124 werken 
van 17 leden van de Camera Club. De 
beelden varieerden sterk in onderwerp 
en opzet: reisfoto’s uit Antarctica, Azië, 
Amerika en de Baltische staten, sfeervolle 
bosfoto’s, een studie van concentratie bij 
kinderen, en nog veel meer. 
Rondom de opening waren 7 Wageningers 
enkele dagen te gast van de gemeente, 
en van de Fotoclub Mörfelden-Walldorf. 
Naast het inrichten van de tentoonstelling 
en de opening ervan door burgemeester 
Heinz-Peter Becker, werd de fotografen 
een gevarieerd programma aangeboden, 
met onder meer een rondleiding door 
Walldorf, een bezoek aan Frankfurt en 
een bezoek aan de tentoonstelling die de 
fotoclub Mörfelden - Walldorf inrichtte 
met foto’s van Wageningen. 
Het bezoek is ook gebruikt om de banden 
tussen de CCW en de fotoclub Mörfelden 
Walldorf aan te halen. Dit zal de komende 
tijd zeker leiden tot een aantal gezamen-
lijke activiteiten, waaronder fotoactivitei-
ten rond een gemeenschappelijk thema.

Camera Club Wageningen

CCW voorzitter Floor Verdenius spreekt een dankwoord uit tijdens de opening van de tentoonstelling.  
Links Hans-Jürgen Vorndrann en burgemeester Heinz-Peter Becker.



Digitale informatie
 Informatie over de stedenbanden kunt u vinden op de volgende sites:
 •  www.wageningen.nl/Raad_college_en_organisatie/

Regio_en_internationale_samenwerking
 • www.twincitieswageningen.eu
 • www.cossen.nl/stedenbanden/ndiza/
 • http://stedenband.hyves.nl
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Colofon

Activiteiten 2010 Mörfelden-Walldorf

* Vrouwendag 8 maart werd gevierd in Mörfelden-Walldorf.  
4 Vrouwen uit Wageningen waren aanwezig. 

* 19 - 24 april bezoek van Pantarijn aan de Bertha von Suttnerschule, met een groep van 30 scholieren.

* 30 april t/m 2 mei Jeu de boules toernooi in Wageningen van Petanque. Een ploeg uit Mörfelden-Walldorf heeft deelgenomen. 

* Op 4/5 mei bezoek van delegatie van de Freundeskreis.

*  7 – 30 mei expositie van Wageningse kunstenaars samen met kunstenaars uit Vitrolles en Torre Pelice in Mörfelden-Walldorf. 

* 13 t/m 16 mei bezoek Fotoclub Mörfelden-Walldorf aan Wageningen. 

* 23 mei tentoonstelling van de Fotoclub Mörfelden-Walldorf (foto’s van het Joodse kerkhof in Wageningen) in de voormalige 
synagoge in Riedstadt-Erfelden.

* 6 juni presentatie werkgroep Mörfelden-Walldorf op Belmondo festival i.s.m. Gödöllö en Ndiza. 

* 3 en 4 juli was het studentenorkest De Ontzetting te gast in Mörfelden-Walldorf. 

* 13 augustus – 26 september tentoonstelling van Fotoclub Mörfelden-Walldorf van de in Wageningen gemaakte foto’s.

* 20 augustus – 12 september expositie van de Cameraclub Wageningen in de Kommunale Galerie Mörfelden-Walldorf.

* 20 - 22 augustus jeu de boules uitwisseling in Mörfelden-Walldorf. 

* 3 – 5 september: gemeentelijke delegatie uit Mörfelden-Walldorf verblijft in Wageningen in het kader van hun jaarlijkse uitje. 

* 11 september: atleten uit Mörfelden-Walldorf nemen deel aan de Veluweloop in Wageningen.
 
* 8, 9 en 10 oktober: Wageningse tennisvereniging nam deel aan het vier-landen tennistoernooi in Torre Pelice.

* 23 en 24 oktober: Volkschor uit Mörfelden-Walldorf op bezoek in Wageningen ivm het 25 jarig jubileum van het koor de Jolly 
Singers. Gezamenlijk jubileumconcert.

Veluweloop 2010 - deelnemers uit Mörfelden-Walldorf


