
Terug uit Gödöllö, oktober 2013 (foto: Hettie van Nes)

Nieuwsbrief stedenbanden en
      internationale projectrelaties 2013 

Voor u ligt de nieuwsbrief stedenbanden en internationale projecten 2013 van de gemeente Wageningen.
Het jaar 2013 stond vooral in het teken van het 750 jarig bestaan van de stad, en zo ook de uitwisselingen met de ste-
denbanden. Omdat er in 2013 een flinke bezuiniging op het budget voor internationale samenwerking is doorgevoerd, 
waren vrijwel de meeste uitwisselingen en activiteiten gericht op het weekend “Spektakel W750”. Gelukkig kon ook de 
jaarlijkse uitwisseling met Gödöllö doorgaan. U vindt ook daarover een verslag in deze nieuwsbrief. 

Verslag bezoek aan Gödöllö
In het eerste weekend van oktober vond de jaarlijkse 
uitwisseling plaats tussen afvaardigingen van diverse Wa-
geningse delegaties aan onze partnerstad Gödöllö. Voor 
iedere groep was een programma georganiseerd.
De Stichting Welzijn en Gezondheid Wageningen-Gödöllö 
(WGWG) bezocht het opvangcentrum voor daklozen. In 
het centrum is met medewerking van Wageningse on-
dernemers en donateurs de badkamer voor de vrouwen 
gerenoveerd. Een volgend project is mogelijk de renovatie 
van de herenbadkamer.
De leerlingen en leraren van de Kardinaal Alfrinkschool 
werden ontvangen op de Damjanichschool. Zij gaven een 
presentatie waarin de geschiedenis van Wageningen aan 
bod kwam. Ook een les Hongaarse dans en een sportmid-

dag maakten onderdeel uit van het bezoek.
De afvaardiging van de politie kreeg een gevarieerd pro-
gramma aangeboden. Naast het politiebureau bezochten 
zij een gevangenis en een middelbare school verzorgde 
een les over drugs.
Onderdelen van het bezoek, waar gezamenlijk aan werd 
deelgenomen, waren de opening van het nieuwe fietspad 
en de Wageningse presentatie op de Markt. Ook dit jaar 
hebben we meegedaan met de “cooking contest”. 
De erwtensoep werd zeer gewaardeerd.

Voor meer informatie over het bezoek en de Stedenband 
kunt u terecht op:
http://twincitieswago.wordpress.com/



Verslag uitwisseling politie in Gödöllö

Een van de groepen die ook vertegenwoordigd was, 
tijdens het bezoek aan Gödöllö was de politie. In totaal 
namen 3 politiemensen deel. Zij volgden een programma 
bij en met hun collega’s in Gödöllö. Hier een verkort ver-
slag van hun ervaringen: 
“Op vrijdag hielden we allereerst een presentatie op een 
school over de gevaren van drugs. Volgens docenten en 
politie in Hongarije, blijkt dat er door ouders en school te 
weinig aan voorlichting wordt gegeven over dit onder-
werp. Drugs zijn goedkoop en makkelijk te verkrijgen in 
Hongarije en vormen dus een groot probleem. 
Ook de Nederlandse wapenwetgeving en de gedwongen 
prostitutie kwamen aan bod. 
Daarna werden we zeer hartelijk ontvangen op het 
politiebureau van Gödöllö en werd uitgelegd hoe de 
organisatiestructuur binnen de Hongaarse politie was 
opgebouwd.  

Deze verschilt trouwens niet erg veel van de Nederlandse 
politie evenals het politie-uniform. Dat lijkt behoorlijk op 
het nieuwe politie-uniform dat er aan zit te komen.

De wapens zijn wat ouder, maar wel goed onderhouden. 
Vervolgens kregen we een uitgebreide rondleiding door 
het bureau en twee wijkposten in de directe omgeving 
waar de wijkagenten werken. Zo stond er in de kelder van 
het districtsbureau een ME-er klaar met zijn uitrusting. 
Buiten stond een politiemotor klaar. Deze was wel bijna 9 
jaar oud, iets dat in Nederland ondenkbaar is.
Er was een demonstratie van een politiehond. Deze draagt 
in beginsel een muilkorf om te kunnen stoten, tenzij de 
verdachte een vuurwapen heeft.....
In Nederland hebben we daarentegen geen muilkorf voor 
de politiehond.  
Later op de dag hebben we ook nog geschoten met ver-
schillende wapens.
Het schietterrein lag vlak naast een gevangenis waar ook 
een bezoek aan was gepland.  
De directeur van de gevangenis gaf een rondleiding in 
zijn gevangenis waar alleen zware criminelen vastzaten en 
levenslang gestraften. Op de “normale” zware afdelingen 
zitten de veroordeelden met 16 op cel. Op de extra zware 
afdeling zit men met 5 in een cel welke bijna net zo groot 
is als een Nederlandse cel. Wij mochten de cel ook inlo-
pen en liepen tussen de gedetineerden. Kan je verzekeren 
dat het indruk op je maakt als je weet hoe het in Neder-
land eruit ziet!  

De volgende dag een bezoek gebracht aan de plaatse-
lijke markt waar tevens een eetfestijn werd gehouden. 
In de avond werden we verrast met het aanbod van de 
plaatselijke politiechef, om Boedapest “by night” te gaan 
bekijken ........in de politiebus natuurlijk. Iets wat echt 
onvergetelijk mooi was om te zien........ “
Tot slot veel dank aan de collega’s in Gödöllö voor de 
organisatie! 

Rijk Middelman, Peter Ament en Carlo Hoedt.
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Wageningen 750:
Partnersteden feesten mee 
In 2013 vierde Wageningen 750 jaar stadsrechten onder 
het motto ‘voor, door en met Wageningers’. Het hele jaar 
door werden allerlei activiteiten georganiseerd ter ere van 
dit heuglijke feit. De officiële verjaardag was op 12 juni. 
Dit werd van 12 tot en met 16 juni gevierd met een 
5 dagen durend ‘Spektakel’. 

De partnersteden Mörfelden-Walldorf en Gödöllö waren 
van 14 tot en met 16 juni in Wageningen om de verjaardag 
van de stad met samen ons te vieren. Ook de brandweer 
en burgemeester van Bürstadt waren van de partij. De 
Wageningse brandweer heeft een vriendschapsband met 
de Bürstadtse brandweer.
Onze vrienden uit Mörfelden-Walldorf maakten op 15 juni 
deel uit van de Historische Optocht en het Internationale 
Festival City of Cultures. 

Historische Optocht
De Historische Optocht van zaterdag 15 juni mag als een 
van de hoogtepunten van het Spektakel W750 gezien 
worden. De gehele geschiedenis van Wageningen liep let-
terlijk voorbij, vanaf de eerste boeren, tabakskwekers en 
bierbrouwers tot aan het huidige Wageningen UR.
Een groep Mörfelden-Walldorfers liep ook mee in de op-
tocht. Zij vertegenwoordigden de Waldenzers en droegen 
klederdracht uit 1699.
Ook de Mörfelden-Walldorfse band Tumultus Simplex, 
die met trommels en doedelzakken Middeleeuwse Duits 
folkmuziek maken, voorzag de optocht al meelopend van 
muzikale ambiance.

Optreden Tumultus Simplex
Na de Historische Optocht  op zaterdag 15 juni waren de 
gasten uit partnersteden Mörfelden-Walldorf en Gödöllö 
aanwezig op het Internationale Festival City of Cultures. 
Partnerstad Mörfelden-Walldorf schonk Wageningen een 
schitterend cadeau ter ere van 750 jaar stadsrechten: 

Om zes uur ’s avonds betrad de uit Mörfelden-Walldorf 
afkomstige Tumultus Simplex het RABO podium. De band 
speelde Duitse Middeleeuwse folkmuziek op doedelzak-
ken en trommels en verzorgde een spetterend optreden.

Bomen ter ere van 750jarig jubileum
Ter ere van het 
750 jarig 
jubileum van 
Wageningen 
kreeg de stad 
drie lijsterbes-
bomen aan-
geboden van 
partnerstad 
Mörfelden-
Walldorf. 
De bomen zijn 
geplant bij het 
complex aan het 
Mörfelden-Wall-
dorfplein, waar 
op zondag 16 
juni de bomen op feestelijke wijze officieel in ontvangst 
werden genomen door burgemeester Geert van Rumund, 
uit handen van Mörfelden-Walldorfse burgemeester 
Heinz-Peter Becker. 
Ook de gasten uit partnerstad Gödöllö waren aanwezig    
om dit moment met ons te vieren, evenals het brand-
weerkorps, uit Bürstadtse die voor muzikale begeleiding 
zorgde.
De drie buitenlandse burgemeesters kregen een ingelijste 
oude kaart van Wageningen en het fotoboek van Camera 
Club Wageningen ‘Op pad langs beelden van toen en 
thans’ aangeboden. Mörfelden-Walldorf schonk burge-
meester Geert van Rumund een kruik met echte Duitse ci-
der en bijbehorende bekers. Tot ieders vreugde kregen ook 
alle aanwezigen een bekertje van deze cider aangeboden.
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Wageningen 750
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Activiteiten in 2013 met Mörfelden-Walldorf 
4 en 5 mei
Een gemeentelijke delegatie uit Mörfelden-Walldorf is 
aanwezig bij de festiviteiten.

14 – 16 juni
Spektakel Wageningen 750: vertegenwoordigers uit 
Mörfelden-Walldorf verbeelden leden van een in de 
Middeleeuwen ontstane religieuze groepering, de  
Waldensers, die vooral in Italië en Zuid-Amerika maar ook 
in Duitsland (en meer specifiek Mörfelden-Walldorf ) ac-
tief was. De figuranten, waaronder burgemeester Heinz-
Peter Becker, droegen barokke kleding uit de 17e eeuw. 
De muziekgroep Tumultus Simplex trad op bij het festival 
“city of cultures”.

16 juni
Het planten van 3 appelbomen op het Mörfelden-
Walldorfplein. De bomen zijn een geschenk van de stad 
Mörfelden-Walldorf. Er waren ook 50 muzikanten aanwe-
zig van de brandweer uit Bürstadt.

14 - 16 juni 
Een delegatie van Boulefreunde 
der SKG Walldorf brengt een 
bezoek aan SSS Wageningen.

24 augustus t/m 8 september
Expositie van de  ‘Vrouwen van 
Rijn’ (Ingeborg Leeftink, Thea 
Vos, Anja van Rennes, Yvonne 
Evers en gastexposant Petra de Vree) in de Kommunale 
Galerie Mörfelden-Walldorf. 
Dit was al weer de 10e gezamenlijke expositie van organi-
satieduo Hans-Jürgen Vorndran en Marlou Kursten. 
Het was wederom een mooie happening. 

31 augustus – 1 september 
Een delegatie van SSS Wageningen bezocht de Bou-
lefreunde der SKG Walldorf.
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Eén van de zalen waarin De Ontzetting een concert heeft gegeven.
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Zhangzhou (China)
In 2013 vonden een aantal activiteiten in het kader van de vriendschapsrelatie met Zhangzhou (China) 
plaatsgevonden.
Het studentenorkest De Ontzetting trad begin januari een aantal keren op in Zhangzhou (zie verslag).
In februari/maart was Tjitske Zwerver aanwezig namens Wageningen/Nederland bij een training voor Foreign Affairs 
Officers. En op 3 juni ontving de gemeente samen met Wageningen UR de burgemeester van Fuzhou, hoofdstad van de 
provincie Fujian waarin ook Zhangzhou ligt.

Waar een simpele uitnodiging al niet toe kan leiden heeft 
het Wageningse studentenorkest De Ontzetting op een 
wel heel bijzondere manier mogen ervaren. Twee jaar ge-
leden kregen ze een uitnodiging om een aantal concerten 
te geven in China. Iedereen was direct enthousiast en de 
beslis-sing werd genomen; ‘we gaan’!
Eenmaal terug in Nederland kan het orkest terugkijken op 
een geslaagd tournee. Niet alleen waren het twee bijzon-
der gezellige weken, ook muzikaal gezien was de reis een 
succes. Het bezoek aan de stad Zhangzhou, waar zowel de 
gemeente Wageningen als Wageningen UR een (steden)
band mee hebben, was ook een waardevolle activiteit.

Op 26 december 2012, in alle vroegte, vertrokken 65 mu-
zikanten richting Shanghai. In die regio zijn zes concerten 
gegeven. Zowel voor het orkest, als het publiek was dit 
een bijzondere ervaring. De Chinese muziek is op een 
andere leest gestoeld, dan die wij in Europa kennen. Doel 
van de reis was om het publiek kennis te laten maken met 

de muziek die wij zo graag spelen. Daarnaast werden er 
enkele Chinese liedjes gespeeld, waar de meegereisde 
zangeres Kyra van Camerijk het publiek betoverde met 
speciaal voor deze tournee ingestudeerde Chinese tek-
sten. Dat er 2.000 man in de zaal aanwezig was en één van 
de concerten live is uitgezonden op een tv-station met een 
bereik van 50.000.000 mensen behoorden zeker tot de 
hoogtepunten van de reis.
Na de rondreis door de regio Shanghai nam het orkest 
het vliegtuig richting het zuidelijker gelegen Xiamen. 
Vanaf daar was het nog maar een klein stukje naar de stad 
Zhangzhou. Deze stad heeft sinds 2009 een vriendschaps-
relatie met de gemeente Wageningen. Ook Wageningen 
UR heeft een samenwerkingsverband met de universiteit 
in die stad. Er zijn projecten op het gebied van duurzame 
theeproductie, bionanotechnologie, voedselveiligheid, 
aardappelteelt en afval- en energiemanagement. Eén van 
de resultaten van die samenwerking had speciaal voor de 
Wageningse studenten haar deuren geopend; het Sino 
Europe Agricultural Development Center, kortweg SEADC. 
Doel van het centrum is de samenwerking te versterken en 
de betrokkenheid van privéondernemingen te stimuleren. 
Met name de biologen en plantenwetenschappers die het 
orkest rijk is hadden hier een mooi moment in de kassen. 
Ook voor de andere muzikanten was het leerzaam om te 
zien wat het resultaat kan zijn van internationale samen-
werking. 
Voor het bezoek aan SEADC had De Ontzetting al gezien 
wat Zhangzhou zelf aan het uitvoeren is. Het is op z’n 
zachtst gezegd een stad in ontwikkeling. Op een klein uur-
tje rijden van de oorspronkelijke stad wordt een compleet 
nieuwe stad gebouwd. Aan een baai, tegenover de miljoe-
nenstad Xiamen, wordt gewerkt aan een project met een 
omvang van 16,5 km2. Niet alleen wordt er langs de gehele 
kuststrook gebouwd, midden in een baai wordt ook een 
kunstmatig eiland gecreëerd (‘Double happiness Island’), 
zoals dat tot voor kort alleen in Dubai leek te gebeuren. 
Het orkest ging natuurlijk niet alleen naar Zhangzhou voor 
de internationale relaties. Er mochten ook twee concerten 
gegeven worden. De eerste vond plaats in het pas her-
opende theater in de Development Zone, tegen
over de eerder die dag bezochte universiteit. 

De Ontzetting goes China - verslag concertreis 2012-
2013



De Ontzetting in de pas heropende concertzaal in Zhangzhou 
Development Zone.
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Daar werd in een bijzonder modern ogend gebouw één 
van de beste concerten gegeven uit de historie van het 
orkest. Publiek en muzikanten leken elkaar perfect aan te 
voelen, wat leidde tot een zeer succesvolle uitvoering. 
De volgende dag was er een ontmoeting tussen de Wage-
ningse studenten en studenten van Zhangzhou Normal 
University. Elke student werd ‘geadopteerd’ door een 
Chinese collega-student, die een rondleiding gaf over 
de campus. Daarna was het tijd voor  misschien wel het 
meest bijzondere concert van de hele reis. Om beur-
ten gaven ensembles van De Ontzetting en de Chinese 
studenten een kort optreden. Een moment waar pas echt 
goed zichtbaar was hoe verschillend onze beider culturen 
eigenlijk zijn. 
Het allerlaatste concert, in de oorspronkelijke stad 
Zhangzhou, was ook reden voor een feest. Dat werd bij 
terugkomst in het hotel dan ook vertaald in een fijne 
nacht vol met echte Chinese karaoke, om de laatste avond 
in China in stijl af te sluiten.
Voordat de volgende ochtend aan de terugreis kon wor-
den begonnen, stond er nog een bezoek aan een lokale 
bezienswaardigheid gepland. Hier werd de meest bijzon-
dere lunch van de hele reis genuttigd. Waar er tot dan toe 
met name rijst met veel bijgerechten werden geserveerd, 

werd hier een assorti gerechten tentoongesteld waarvan 
de meeste namen nog steeds onbekend zijn. Smaken 
deed het wel, al waren sommigen daar bij de aanblik van 
het eten onvoldoende van overtuigd en vingen zij de reis 
richting vliegveld met een nuchtere maag aan.
Nu, enkele weken na de tournee, kan het orkest trots zijn 
op een mooi resultaat. Er zijn acht fantastische concerten 
gegeven, duizenden mensen hebben kunnen luisteren 
naar één van de meest enthousiaste orkesten die er zijn en 
wij, De Ontzetting, staan te trappelen van ongeduld om u 
weer te ontmoeten voor een volgend concert. In Wagenin-
gen, of ver daarbuiten. 

De dirigent van het orkest, een Chinese studen-te en de voorzitter 
van de reiscommissie wissel-en cadeaus uit na het gezamenlijke 
concert.



2013 in vogelvlucht
In 2013 zijn twee Wageningers afgereisd naar Ndiza: Suzanne Kroeze en Pieter-Jan van der Sluis. Deze studenten van 
Wageningen UR zijn vier maanden in Ndiza geweest voor hun stage. Verderop leest u hun verslag.  Helaas kon nie-
mand vanuit Ndiza of de gemeente Muhanga aanwezig zijn bij de festiviteiten van Wageningen 750, ondanks de uit-
nodiging vanuit Wageningen. Het belangrijkste van dit jaar was echter wel het afscheid van Ida Blok, die na 37 jaar 
actief te zijn geweest afscheid nam van de stichting. Tijdens een gezellige avond op 11 december namen we afscheid.

Wageningen steunt regenwateropvang Kanyanza  
(Onno van Gilst)

De Stichting Samenwerking Wageningen Ndiza heeft 
in 2013 de parochie van Kanyanza ondersteund met de 
financiering van 2 grote plastic tanks voor de opvang en 
opslag van regenwater. In 2012-2013 is het dak van de 
parochiekerk in het kader van het 75 jarig bestaan geheel 
vernieuwd. Aansluitend heeft de Stichting het verzoek ont-
vangen bij te dragen aan tanks voor regenwateropvang. 

In Rwanda is sprake van 2 regenseizoenen: de periode 
februari-juni en september –december. Vooral in de eerste 
periode is sprake van veelvuldige, intensieve buien die 
vanwege het grote dakoppervlak van de parochiekerk 
makkelijk tot afspoeling van grond en zelfs schade aan het 
gebouw kan leiden. 

Om de afspoeling van grond en schade aan het gebouw 
te voorkomen, maar ook om voldoende water te hebben 
voor de schoonmaak  van de parochiekerk en parochiege-
bouwen wil de parochie 2 tanks met elk een inhoud van 10 
m3 (10.000 liter) installeren. Naast water voor het schoon-
maken, wil men in de droge periodes dit opgevangen 
regenwater ook gebruiken voor irrigatie van de groente-
tuinen naast de kerk. Op die manier werkt de parochie van 
Kanyanza aan het verbeteren van de voedselzekerheid en 
de gezondheid van de mensen in en rond Kanyanza. Het 
opgevangen water zal ook worden gebruikt voor een nabij-
gelegen school (op ca. 200 m afstand). De aanleg van de 
regenwaterreservoirs dient ook als voorbeeld voor de om-
geving: er zijn in de omgeving grotere gebouwen (scho-
len, kerken), waar een dergelijk systeem ook zou kunnen 
werken. Ook komen er steeds meer grotere huizen, waar 
ook sprake is van een groot dakoppervlak. 

Inmiddels heeft de  Stichting het bedrag van  € 3.018,- 
overgemaakt naar de parochie Kanyanza. Dit bedrag is 
daar met grote vreugde ontvangen. 

Afscheid van Ida Blok (Mathilde Maijer)
Na zich 36 jaar te hebben ingezet voor Ndiza heeft Ida 
Blok op 11 december afscheid genomen van de stichting.
Ida stond aan de basis van de eerste contacten tussen 
Wageningen en Nyabikenke. Na enkele jaren, in 1979, 
werden deze contacten omgezet in de stedenband Wa-
geningen-Nyabikenke: een van de eerste tussen een Ne-
derlandse en een Rwandese gemeente. Vanwege allerlei 
bestuurlijke herindelingen in Rwanda is die stedenband 
uitgegroeid tot een band  tussen Wageningen en Ndiza, 
een regio bestaande uit enkele sectoren waarvan Nyabi-
kenke er een is. Inmiddels is deze stedenband omgezet 
in een projectrelatie. Maar de steun vanuit Wageningen 
voor de stichting hier en het comité daar blijft overeind. 
Daarmee is deze band de oudste nog bestaande relatie 
tussen een Nederlandse en een Rwandese gemeente en de 
enige die heeft stand gehouden tijdens en na de genocide 
van 1994.
Ida vertelde tijdens het afscheid over de moeilijke eerste 
jaren, toen het contact per brief ging en de stichting soms 
maanden op een antwoord moest wachten.
Te midden van enkele oudgedienden gaf burgemeester 
Van Rumund een mooi schilderij van Hanke Cannegieter 
aan Ida. Ook vanuit Ndiza was een cadeau opgestuurd.  
De Stichting gaf Ida voor haar jarenlange inzet een prach-
tig fotoboek van Rwanda. 
De stichting zal Ida en haar ijzersterke geheugen en de 
verhalen over de goede ouwe tijd missen.

Stage bij Coforwa (Suzanne Kroeze)
Tussen februari en april 2013 hebben Pieter-Jan en ikzelf 
gewerkt aan het inventariseren van de problemen en 
kansen rond de Masasa bron en de bijbehorende Mu-
geyo pijplijn. Het debiet van deze bron zou drastisch zijn 
afgenomen in de 30 jaar dat de bron in gebruik is. Dit zou 
samenhangen met de herbebossing met exoten in het 
vanggebied van de bron.
Omdat we vrij weinig informatie hadden over het systeem 
en zijn gebruikers, zijn we begonnen met het simpelweg 
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in kaart te brengen. Met behulp van een GPS creëerden we 
een overzicht van alle belangrijke punten in het systeem, 
zoals defecten, kranen en reservoirs. Dit was niet alleen 
nuttig voor onszelf (in het reliëfrijke gebied is het mak-
kelijk verdwalen), maar ook voor eventuele volgende 
studenten. 

De gebruikers van de bron zijn talrijk: 271 huishoudens 
maken gebruik van de bron. Daarnaast is de school (met 
574 leerlingen) aan het eind van het systeem ook aan-
gesloten. De bevolkingsdichtheid in het gebied is in de 
afgelopen 6 jaar toegenomen van 449 mensen per km2, 
naar 519 mensen per km2. Aangezien iedereen zijn brood 
verdient in de landbouw, hebben die 519 mensen moeite 
om op die km2 allen een productief stuk land in te richten. 
Dit was te zien tijdens de veldbezoeken: er wordt noodge-
dwongen verbouwd op de extreem steile hellingen die het 
gebied rijk is, wat leidt tot veel erosie. 
Herhaaldelijke debietmetingen leverden ons een gemid-
deld debiet op wat, afhankelijk van het meetmoment van 
Coforwa, niet afwijkt van de gevonden waarde in 1982. 
Met behulp van een enquête onder 30 huishoudens iden-
tificeerden we andere problemen dan waterkwantiteit. 
Het grootste probleem bleek waterkwaliteit te zijn. Na een 
hevige regenbui zit er zoveel sediment in het water, dat 
het gedurende lange tijd niet te drinken valt. Ook komt 
uit de enquêtes naar voren dat het niet duidelijk is wie 
verantwoordelijk is voor het systeem. Dat verklaart de vele 
defecten aan de kranen en leidingen.
 

Er bestaan dus nog kansen voor vervolgonderzoek in het 
gebied. Het opvangen van regenwater kan een oplossing 
zijn, om de periodes te overbruggen waarin het water 
uit de bron niet te consumeren valt. Het onderliggende 
probleem, het vele sediment in het systeem, kan ook 
interessant zijn om naar te kijken. Tenslotte wordt een 
substantieel deel van de problematiek rond de Masasa-
bron gevormd door het complete gebrek aan systeemma-
nagement.  

Donaties
De stichting krijgt jaarlijks een bedrag van de gemeente 
Wageningen om de lopende kosten te dekken van de 
stichting hier en het Comité de Jumelage daar. Daarnaast 
krijgt de stichting elk jaar een bedrag van koppelgemeen-
te Mörfelden -Walldorf om te besteden aan een project. 
Dit jaar hebben we daarvan de waterreservoirs gereali-
seerd. De overige activiteiten worden betaald uit allerlei 
aanvullende financieringsmogelijkheden. Uw donatie is 
van harte welkom op rekening 1357.78.689 ten name van 
de Stichting Samenwerking Wageningen Ndiza. 

Digitale informatie
Informatie over de stedenbanden kunt u vinden op de volgende sites:
• www.wageningen.nl/Raad_college_en_organisatie/Regio_en_interna-
tionale_samenwerking
• http://stedenbandenwageningen.nl
• http://www.wageningenndiza.nl
Volg ons ook op Twitter https://twitter.com/WerkgroepMoWa en 
Facebook https://www.facebook.com/StedenbandWageningenMorfel-
denWalldorf; https://www.facebook.com/wageningenndiza

Colofon
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de gemeente Wageningen
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