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Bezoek vanuit Gödöllö aan Wageningen 
Van 4 t/m 7 oktober bracht een delegatie van-
uit Gödöllö een bezoek aan Wageningen. De 
delegatie bestond uit vertegenwoordigers van 
de politie, gezondheidszorg, Damjanichschool, 
de vrouwen organisatie Regina,  kerken, 
universiteit en milieuorganisatie. Het afgelo-
pen jaar was het 20 jaar geleden dat de beide 
steden een samenwerking zijn aangegaan.  
Voor alle groepen waren aparte programma’s 
georganiseerd. 

Op vrijdag 5 oktober werd stil gestaan bij de afgelo-
pen 20 jaar. Zo kwamen diverse personen die bij het 
begin van de stedenband betrokken waren, elkaar 
soms pas weer na jaren tegen. Burgemeester Gy-
orgy Gémesi en Kees Beurmanjer , voorzitter van de 
Stichting, hielden een presentatie over het begin en 
de afgelopen 20 jaar.

Muziekgroep Rokkka
De muziekgroep Rokkka verzorgde optredens op 
de Kardinaal Alfrinkschool, op de markt en tijdens 
de afscheidsavond de muziek, deels samen met de 
Wageningse groep Folk Corn. Ook de gemeente was 
hierbij vertegenwoordigd.
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Welzijn en Gezondheidszorg 
Wageningen Gödöllö (WGWG)
De WGWG  verzorgde een programma voor 
vertegenwoordigers van het verpleeghuis en de 
daklozenopvang. Bezocht werden Manege zon-
der drempels, Solidez en Koffie met Verbeelding. 
Voor de delegatie was hier op vrijdag ook de lunch 
geregeld.

Door een actie van WGWG is bij de daklozenop-
vang in Gödöllö een wasruimte gerenoveerd. Eind 
oktober was het gereed. De renovatie heeft kunnen 
plaatsvinden door bijdragen van een aantal Wage-
ningse bedrijven zoals de Tegelshop Wageningen en 
Dikkenberg en van/d Kraats. Een jaar eerder is de 
wasruimte in het Verpleegtehuis gerenoveerd.Verder 
kregen de leerlingen uit Wageningen en Gödöllö 
kregen les in het schilderen zoals van Gogh. Tijdens 
de afscheidsavond werden de kunstwerken vertoond 
en konden de schilders hun werk mee naar huis 
nemen.
De wethouder uit Gödöllö bekeek samen met Marco 
van Burgesteden (gemeente Wageningen), op de 
fiets, de infra structuur voor fietsers in Wageningen. 
Maar ook bezocht  de directeur van het Cultuurhuis 
bezocht Junushoff en had een overleg met Marlou 
Kursten en Ingeborg Leeftink over de cultuur in 
beide steden.
Tot slot presenteerde zaterdag  Gödöllö zich op de 
Markt met Hongaarse hapjes, Palinka en muziek. 
Er werd ter ere van het 20jarig jubileum achter de 
Junushoff een boom geplant door de beide burge-
meesters. Daarbij werd ook en plaquette onthuld.
Zondagochtend vertrok de delegatie eerst naar Am-
sterdam en vervolgens naar huis.

Uitwisseling politie 
Ook was er een delegatie van de politie uit Gödöllö 
aanwezig. Zij hadden vooraf vragen ingestuurd en 
op die manier werd de uitwisseling opgezet.

Bezoek Ede en Arnhem
Het bezoek begon op het politiebureau in Ede. Hier 
werden verschillende onderwerpen besproken zoals 
de afhandeling van misdrijven en de wijze waarop 
deze bij het openbaar ministerie worden aangebo-
den. Hierdoor ontstond er een mooie discussie over 
de werkwijze in beide landen. Daarna werd er een 
bezoek gebracht aan het hoofd van het verkeers-
handhavingsteam in Arnhem. Tot slot bezocht de 
delegatie de Forensische Opsporing van de poli-
tie Gelderland-Midden. De rondleiding door het 
gebouw maakte de meeste indruk. Zo werden er 
diverse specialistische onderdelen bezocht.
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EXPOSITIE MÖRFELDEN-WALLDORF | WAGENINGEN
31 maart - 22 april 2012

MUSEUM DE CASTEELSE POORT Bowlespark 1A te Wageningen
Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag van 11.00 - 17.00 uur, zaterdag en zondag van 13.00 - 17.00 uur.  

Tijdens de opening en op woensdagmiddag is het museum gratis te bezoeken.

Mörfelden-Waldorf

Expositie in museum Casteelse Poort
Op 31 maart opende de burgemeester van Wage-
ningen, Geert van Rumund, een tentoonstelling 
in het koetshuis van museum De Casteelse Poort. 
Hier exposeerde de Wageningse kunstenares, 
Hanneke van den Bergh, haar beelden. Daarnaast 
waren er schilderijen te bewonderen van twee 
kunstenaars (Karin Böhme-Brendel en Ingeborg 
Beller) uit Mörfelden-Walldorf, de Duitse partner-
stad van Wageningen. De expositie bleef staan t/m 
22 april 2012.

Karin Böhme-Brendel
Karin Böhme-Brendel exposeerde werk met natura-
listische motieven in olieverf op canvas. Haar werk 
toont stillevens op grote formaten. Karin Böhme-
Brendel verwerkt ook het menselijk lichaam in dit 
werk. 

Ingeborg Beller
Ingeborg Beller begint vaak aan een schilderij met 
chaos en zoekt dan in de resulterende lijnen en vlak-
ken naar nieuwe vormen, om dan uiteindelijk toch 
een consistent beeld te ontwikkelen. 

Hanneke van den Bergh
De keramische en bronzen beelden van Hanneke 
van den Berg hebben de mens als inspiratiebron. 
Haar uitgangspunt is het zoeken naar simpele en 
desondanks sprekende vormen. De beelden zijn 
figuratief, duidelijk herkenbaar, maar niet gedetail-
leerd. Door haar werkwijze worden de lijven enigs-
zins geabstraheerd, de gezichten werkt Hanneke wel 
uit. 

20-jarige stedenbandrelatie gevierd in Mör-
felden-Walldorf 
Mörfelden-Walldorf en Wageningen vierden in juli 
2012 hun 20-jarige jubileum van de stedenbandre-
latie. In totaal 36 (oud) Wageningers, waaronder 
burgemeester Van Rumund, namen deel aan het 
feestelijke programma in Mörfelden-Walldorf. 
De Wageningse stadsdichter Laurens van der 
Zee schreef speciaal voor deze gelegenheid het 
gedicht ‘Wereldburen’. Ook droeg Marlou Kürsten 
van de werkgroep Mörfelden-Walldorff een speech 
voor, over de betekenis van Mörfelden-Walldorf 
voor Wageningen.

Officieel programma

Tijdens de “Akademische Feier” blikten burgemees-
ter Van Rumund en burgemeester Becker terug op 
de meer dan 20 jaar oude vriendschapsband. In re-
latie tot de Europese crisis refereerde burgemeester 
Becker aan de gedachte die ook in vroegere docu-
menten is vastgelegd, namelijk “das Kontakte von 
Mensch zu Mensch und von Stadt zu Stad – bis über 
die Grenzen – dazu beitragen können den Frieden zu 
verstärken”. 
Burgemeester van Rumund vertelde een trotse 
burgemeester te zijn: “Veel groepen en personen uit 
onze gemeenten hebben elkaar de afgelopen jaren 
ontmoet. Een stedenbandrelatie is er voor en door 
de inwoners van een stad, en ik ben blij dat er zoveel 
mensen zijn die zich hiervoor de afgelopen jaren 
hebben ingezet. Een stedenbandrelatie is al een hu-
welijk waar lief en leed wordt gedeeld. Gelukkig gaat 
het hier om een goed huwelijk waarbij meer sprake 
is van lief dan leed”.
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Weltnachbarn

Ja, die Nachbarn, auf die kannst Du bauen.
Sie kümmern sich um Post und Kinder,

sprechen mit der Katze und den Pflanzen.
Wir rufen was über den Gartenzaun,

lachen was an der Haustür, mit dem Schlüssel in der Hand,
ja, hier ist es fein zu sein!

Aber wo ist die Welt? Wo ist die Welt die wir auch sind,
mit-machen, ein- und ausatmen,

die fordernd auf uns einschlägt, unsere müden Augen blendet,
Hölle und Himmel zugleich, und wo stehen wir?

Unser Garten kann die Welt schon lange nicht mehr fassen.
Wie lernen wir dann, uns in ihr zu verstehen?

Die Antwort liegt in deiner Städtepartnerschaft.
Dort, wo weit hinter der Grenze ein Platz für Dich ist,

ein Kaffee, ein “Willkommen”, die Geschichten sind bekannt,
ihr nehmt den Faden wieder auf.

Üben, ausüben, spielen und wirken,
eine Partnerstadt ist dein erster Schritt zur Weltbürgerschaft.

Zeitgenossen, Schicksalsgenossen, Verbündete sind wir.
So pflege was gesäht, ernte was gewachsen,

feiert womit man so lange her anfing:
Unsere Städtepartnerschaft!

Laurens van der Zee, Stadtdichter von Wageningen, 
zur Feier der zwanzigjährigen offiziellen Städtepartnerschaft 

zwischen Mörfelden-Walldorf (D) und Wageningen (NL), 30 juni 2012

Übersetzung aus dem Niederländischen von Michaela Kiklas 

“Wereldburen”
Stadsdichter Laurens van der Zee droeg tijdens 
de bijeenkomst zijn speciaal voor de gelegenheid 
geschreven gedicht “Wereldburen” voor. 

De werkgroep Mörfelden-Walldorf, vertegenwoor-
digd door Marlou Kursten en Corrie van Rumund, 
verrasten alle aanwezigen met een ‘nestkastje’, het 
symbool van de huiselijkheid die Wageningers altijd 
weer in Mörfelden-Walldorf ondervinden. Wage-
ningse muziek was er van Folkcorn en het saxofoon-
ensemble van studentenorkest De Ontzetting.

Na het officiële programma was er veel tijd voor 
ontmoetingen en kon er op zondag kon men deelne-
men aan een jeu de boules toernooi of tractortocht 
door de omgeving. 

Internationaal Tennistoernooi Mörfelden-
Walldorf
In weekend van 8 en 9 september 2012 werd Wa-
geningen KNLVTB uitgenodigd om deel te nemen 
aan het vierlandentoernooi in Mörfelden-Walldorf. 
Spelers uit Italië en Duitsland speelden spannende 
wedstrijden tegen de Wageningse spelers. 
De spelers kwamen uit Mörfelden-Walldorf. 

Naast Wageningen heeft deze plaats twee part-
nersteden, Torre Pellice in Italië en Vitrolles in 
Frankrijk. Al jaren worden er in Mörfelden-Wall-
dorf sportieve uitwisselingen gehouden waar alle 
partnersteden aan deelnemen. Duitsland won 
overtuigend, het Nederlandse team bezette een 
keurige tweede plaats. De Italianen eindigden als 
derde. 

Franse deelnemers helaas verhinderd 
Het afgelopen jaar hebben alleen de teams van 
Duitsland, Italië en Nederland gestreden. De Franse 
deelnemers waren helaas verhinderd. Van de NVLTB 
in Wageningen deden Roland Kalb, Albert van 
Kempen, Dorothé Jacobs, Jifke Sol en Annemarie van 
Ballegooijen mee. 

Duitsers winnen het toernooi
De zaterdag werd gespeeld in teams van de landen, 
dus tegen elkaar. Een echte titanenstrijd, die door de 
Duitsers werd gewonnen. Er moest wel flink voor ge-
werkt worden want de temperaturen bereikten een 
zinderende 30 graden! De zondag was voor de echte 
uitwisseling: een Italiaan speelde met een Duitser 
en een Nederlandse met een Duitse enzovoort. Dat 
waren leuke en soms hilarische partijen. Want hoe 
zeg je in het Italiaans dat jij die bal gaat slaan als je 
een dubbel speelt? Kortom, er werd genoten!

Ongekende gastvrijheid
De gastvrijheid van de gastgevers was ongekend. 
Het gehele weekeinde stond in het teken van eten, 
drinken en taarten. Als dank zijn typisch Wageningse 
cadeaus overhandigd, waar iedereen met plezier van 
genoot.

5e editie in Vitrolles 
Voor 2013 heeft het team van NVLTB Wageningen 
de zinnen weer gezet op de winst. Dan wordt als het 
goed is de 5e editie van het toernooi in het Franse 
Vitrolles gehouden. Onder het motto “de beker moet 
naar Wageningen” zijn ze zich nu al aan het voorbe-
reiden!
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Activiteiten in 2012

* Van 31 maart t/m 22 april 2012 exposeerden Karin Böhme-Brendel (schilderijen) en
   Ingeborg Beller (schilderijen)  uit Mörfelden-Walldorf in het Koetshuis van De Casteelse
   Poort.

* 18 - 20 mei 2012 heeft  een delegatie van de  Boulefreunde der SKG Walldorf een bezoek
   gebracht aan SSS Wageningen. 
 
*  Op 30 juni en 1 juli 2012 is het 20-jarig jubileum van de stedenband tussen Wageningen
   en Mörfelden-Walldorf gevierd in Mörfelden-Walldorf. 

* Op 7, 8 en 9 september 2012 vond het Vierlanden tennistoernooi plaats in 
   Mörfelden-Walldorf.

* 15 en 16 november: werkbezoek van een gemeentelijke delegatie aan Wageningen.
   Thema: WMO beleid, met een accent op jeugdbeleid. 

De Werkgroep Mörfelden-Walldorf heeft een Twitter account: 
http://twitter.com/#!/WerkgroepMoWa 
en een Facebook account: 
https://www.facebook.com/StedenbandWageningenMorfeldenWalldorf

Gemeentelijke uitwisseling
Op donderdag 15 en vrijdag 16 november ontvin-
gen een aantal beleidsmedewerkers van de afde-
ling ‘Beleid Samenleving’ collega’s uit Mörfelden-
Walldorf. Ook burgemeester Heinz-Peter Becker 
nam deel aan dit bezoek, samen met andere 
collega’s van zijn ‘Hauptamt’. 

Thema’s van deze gemeentelijke uitwisseling waren: 
Maatschappelijke Ondersteuning, jeugdbeleid, 
ouderenbeleid.  De delegatie bezocht het Centrum 
voor Jeugd en Gezin, het jongerencentrum in het 
Oude Bijenhuis, De Verbeelding, het Inloophuis, 
kinderdagcentrum het Schateiland en het Stadsate-
lier.
Regelmatig liepen de presentaties uit omdat er in-
houdelijk veel was te delen en er veel vragen werden 
gesteld. 

Het was een interessante en leerzame uitwisseling, 
waarbij veel ervaringen zijn uitgewisseld.
Reacties van onze Duitse gasten: ‘Wir haben sehr 
viele Einrichtungen kennen gelernt und viele posi-
tiven Eindrücke mitgenommen. Es ist beachtlich, 
wieviel ehrenamtliches Bürger-Engagement es bei 
Euch gibt‘.
Burgemeester Becker schreef in zijn persoonlijke 
dankbrief het volgende: ‚Die Kolleginnen und Kol-
legen des Sozial- und Wohnungsamtes sowie des 
Hauptamtes und ich haben wieder viele Neuigket-
ten in Wageningen kennengelernt und entdeckt. 
Alle Beteiiigten aus Morfelden-Walldorf haben das 
vielfaltige Programm mit Begeisterung durchlaufen. 
Es hat mich und die ganze Delegation fasziniert, wel-
ches Engagement in den vielen sozialen Bereichen 
nicht nur durch die Gemeente Wageningen, sondern 
auch durch ehrenamtlich Tatige geleistet wird’.
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Afgelopen jaar zijn een aantal mensen naar Ndiza 
afgereisd om daar onder andere een bezoek te 
brengen aan een middelbare school en om de 
waterbronnen te checken. Jean Baptiste Noheli, 
Simone Géron, Olaf de Jongh, Egbert Hoving, Ida 
Blok, Mathilde Maijer en Onno van Gilst vertellen 
allen over hun ervaringen met Ndiza.

Steun aan vrouwengroepen, Jean Baptiste 
Noheli
Jean Baptiste Noheli, Rwandese MSc student aan 
Wageningen UR, reisde af naar Ndiza om onder-
zoek te doen naar hoe vrouwengroepen daar meer 
geld kunnen verdienen. 

Onderzoek
“De vrouwengroepen zouden als een coöperatieve 
onderneming moeten functioneren.” zegt hij. Een 
groep vrouwen produceert vlechtwerk van sisal-
vezels, de ook in Wageningen bekende mandjes. 
Echter op de markt voor vlechtwerk is de concurren-
tie echter hevig en de groep in Ndiza is in het nadeel 
doordat ze erg ver van de asfaltweg liggen. Boven-
dien is hun product niet van topkwaliteit. Noheli 
heeft de groep aangeraden om zich te richten op 
verkoop van onverwerkte vezels. 
Een andere groep vrouwen probeert met naai- en 
breiwerk de kost te verdienen. 

Weinig vertrouwen bij boeren onderling
De vrouwengroepen moeten volgens Noheli hun 
interne organisatie verbeteren, te beginnen bij de 
opzet en het bijhouden van een goede financiële 
administratie. 

Dat helpt hen om beter inzicht te krijgen in hun 
productiekosten en het versterkt het onderling 
vertrouwen. Dat laatste is hard nodig, want in vrijwel 
alle coöperatieve ondernemingen waarmee Noheli 

heeft gewerkt, is gebrek aan vertrouwen een belang-
rijke oorzaak dat de individuele producent inkomen 
misloopt. “De boeren zouden een aanzienlijk hogere 
prijs voor hun product krijgen als de rijst niet indi-
vidueel, maar gezamenlijk op de markt zou worden 
gebracht.’’

Bezoek aan Ndiza/Nyakabanda, Simone 
Géron
Simone Géron reisde af naar Nyakabanda om daar 
een school te bezoeken en te kijken naar de moge-
lijkheden van internetverbinding en ICT; momen-
teel een aandachtspunt in Rwanda. 

Moeizame heenreis
Simone Géron : ‘’’s Ochtends vroeg gingen we op 
weg naar Nyakabanda. Voordat we vertrokken, belde 
de directeur van de school, Theogene, om ons te 
waarschuwen. Het had die nacht behoorlijk hard 
geregend en de meest korte weg naar het dorp was 
onbegaanbaar geworden. Daarom moesten we een 
andere route nemen en deze zou iets meer tijd in 
beslag nemen. De provinciale wegen in Rwanda zijn 
heel goed begaanbaar en vergelijkbaar met onze 
wegen in Nederland. De wegen naar de kleinere 
plaatsen zijn van een heel ander kaliber; in feite zijn 
ze op veel plekken onbegaanbaar en lijken ze op 
drooggevallen beekjes met stenen, keien en vele kui-
len. Onderweg onderhielden we telefonisch contact 
met Theogene over de voortgang van de reis. Dat 
was ook noodzakelijk vanwege het feit dat er geen 
bewegwijzering was en Nyakabanda niet gemakkelijk 
te vinden was. Ondertussen was het genieten van het 
prachtige landschap. ‘’

In Nyakabanda
‘’Eenmaal in Nyakabanda aangekomen werden we 
hartelijk ontvangen door de directeur en 3 docenten. 
Ze gaven een uitgebreide rondleiding op school. 
Intussen vertelde Theogene dat de school inmid-
dels 192 leerlingen rijk is (uit de hele regio). Om de 
school aantrekkelijk te houden, is het belangrijk met 
de tijd mee te gaan. Om die reden deed Theogene 
het probleem met internet uitgebreid uit de doe-
ken. Twee jaar geleden is in het computerlokaal met 
Wageningse steun een internetverbinding geïnstal-
leerd. Helaas werkte de verbinding niet. De oorzaak 
daarvan is dat Rwandatel – die de modem heeft 
geleverd – niet meer functioneert. 

Ndiza
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Daardoor kan er nu alleen nog met een mobil mo-
dem toegang worden verkregen tot internet. Met zo 
een modem kan geen netwerk van 10 PCs worden 
bediend.’’

Stad vs. Platteland 
Ook is het van belang dat de docenten een bijscho-
ling krijgen zodat ze de computers goed kunnen 
gebruiken voor hun onderwijs en hun kennis tevens 
door kunnen geven aan de leerlingen. 
In Rwanda is internet en ICT op dit moment een 
belangrijk aandachtspunt. De school wil hier graag in 
meegaan, omdat het voor leerlingen uit de regio een 
reden kan zijn om voor deze school te kiezen. Aan de 
andere kant is het belangrijk voor de ontwikkeling 
van de regio, omdat dit een manier kan zijn om uit de 
armoede te geraken. Mensen op het platteland zijn 
arm; er wordt van overheidswege beduidend minder 
geïnvesteerd in de ontwikkeling van het platteland 
tegenover de stad. 
 

Cadeautje 
Bij het afscheid werden foto’s genomen en kregen 
we een “relatiegeschenk” mee: een haan in een doos 
met een mooi touw eromheen.

Internet op het CFN, Egbert Hoving
 Naar aanleiding van het verslag van Simone Géron, 
heeft Egbert Hoving in oktober het CFN bezocht 
om te bekijken wat er zou moeten worden gedaan 
om ervoor te zorgen dat de school een goede inter-
netverbinding krijgt.

Internetverbinding mogelijk?
De oplossing zou een VSat of een zogenaamde wire-
less reception switch van MTN (grootste provider) 
kunnen zijn. De kosten van installatie van deze sys-
temen zijn hoog. Veel te hoog voor het CFN. Vandaar 
dat er nu wordt uitgezocht of de installatie van een 
wireless reception switch haalbaar en betaalbaar is 
voor een groep instellingen in Kibangu. Op korte 
termijn kan dat echter niet worden gerealiseerd. Een 
ander probleem is dat de school voor elektriciteit is 

aangewezen op een oude, veel brandstof slurpende 
generator. Een zonnepaneel zou dan ook zeer wel-
kom zijn.

Goede-doelen-actie van het Pantarijn
Terug in Nederland heeft Simone bij Pantarijn/VMBO 
verteld over haar ervaringen en het idee gelanceerd 
om de goede-doelen-actie van de school te bestem-
men voor steun aan het CFN. Het zou dan gaan om 
de aanschaf van een zonnepaneel als eerste stap op 
weg naar een goede internetverbinding. 

Drukknopkranen in Ndiza? – 
Water in Mugeyo Olaf de Jongh
Van 1 oktober tot en met 10 oktober 2012 is Olaf de 
Jongh in Rwanda geweest. Hij heeft gereisd samen 
met Egbert Hoving. Voor een deel hadden ze hun 
eigen programma. 

Het waterprobleem in kaart gebracht
Het doel was om te kijken naar het “waterprobleem”. 
Burgemeester Geert Van Rumund heeft het sys-
teem 2 jaar geleden heropend. Maar al gauw waren 
er problemen. Het probleem heeft hij geprobeerd 
meteen in kaart te brengen. Er is vooral gekeken naar 
het korte-termijn probleem aan watertekort in het 
dal. Er is mogelijk ook een lange-termijn probleem 
dat samenhangt met de veranderde vegetatie en 
de ontbossing. Hier moeten “stage”studenten van 
Wageningen een keer in detail naar komen kijken. 
Het korte-termijn probleem is dus letterlijk in kaart 
gebracht. De 2 tekeningen zijn toegevoegd aan het 
rapport. Het hele pijpen, kranen- en reservoirsysteem 
heeft Olaf in 2 stukken “ gehakt”. Het stuk van de 
“bron” naar het grootste reservoir in Nyabikenke. En 
het stuk van Nyabikenke tot aan de school in het dal.
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Feest voor Tom Wijffels, Ida Blok
Pater Wijffels vierde deze zomer zijn 50-jarig pries-
terjubileum. Hij was de (Nederlandse) pater die 
destijds in Nyabikenke pastoor was en in het begin 
van onze gemeentecontacten gezorgd heeft dat er 
iets tussen Wageningen en Nyabikenke (Rwanda) 
ging groeien. 

Weerzien in Vught
Ida Blok: ‘’Het was een feestelijk weerzien deze 
zomer. Na een plechtige eucharistieviering in Vught, 
was er in de buurt een genoeglijk samenzijn, waarop 
we tijdens een lunch wandeling veel familieleden en 
kennissen van Tom konden ontmoeten en plezier 
beleefden aan de verhalen en dia’s uit het leven van 
Tom. ‘’

Onderzoek naar goed beheer van vanggebie-
den van waterbronnen, Mathilde Maijer
Ndiza is een kleinschalig heuvelachtig gebied 
met veel bronnetjes. Dat water wordt hier en daar 
afgetapt en gebruikt als drinkwater. Goed beheer 
van de vanggebiedjes van deze bronnen is belang-
rijk om te voorkomen dat de bronnen opdrogen. 
Omdat er vele kleine vanggebiedjes zijn in Ndiza, 
is het een perfect onderzoeksgebied voor studen-
ten waterbeheer van de WUR. 

WUR in samenwerking met de landbouw-
school in Kabgave
Het onderzoeksvoorstel is positief ontvangen door 
de WUR. Een van de voorwaarden was dat er ter 
plekke goede begeleiding aanwezig zou zijn. Die 
hebben we gevonden in Niek Muileboom, woonach-
tig in Kigali, afgestudeerd aan de Wageningse UR en 
tot voor kort werkzaam aan de Hogeschool Rotter-
dam. Het is de bedoeling, dat wordt samengewerkt 
met de landbouwschool in Kabgaye (Gitarama) en 
Coforwa. Men rekent erop dat de eerste studenten 
snel naar Ndiza zullen afreizen.
 

Stichting heeft nieuwe bankrekening 

Het nieuwe rekeningnummer van de Stichting is: 
1357.78.689 ten name van de Stichting Samenwerking 
Wageningen Ndiza. Dit rekeningnummer kunt u 
vanaf heden gebruiken voor al uw donaties. 

Nieuwsbrief Internationale stedenband 2012 pag. 8



Zhangzhou 
De gemeente Wageningen heeft sinds 2009 een 
vriendschapsrelatie met de Chinese stad Zhangzhou 
(provincie Fujian). Deze vriendschaprelatie tussen 
Wageningen en Zhangzhou is van groot belang voor 
de samenwerking die Wageningen UR met Zhangz-
hou/provincie Fujian nastreeft. Contacten op het 
bestuurlijke vlak zijn voorwaarden voor de goede 
contacten en samenwerking op het economische en 
wetenschappelijke vlak. 
Zo heeft de relatie tussen Zhangzhou en Wagenin-
gen geleid tot een onderzoeksopdracht van een 
Chinees particulier bedrijf  bij AFSG (Agrotechnology 
& Food Sciences Group) van Wageningen UR. 

Op wetenschappelijk vlak heeft Wageningen UR  
onderzoeks- en uitwisselingprojecten lopen met uni-
versiteiten in de provincie Fujian o.a. op het gebied 
van duurzame thee productie, bio-nanotechnologie, 
voedsel veiligheid, aardappel teelt en afval- en ener-
giemanagement. 
In 2012 vonden er geen activiteiten met Zhangzhou 
plaats. Wel werd de reis van studentenorkest ‘De 
Ontzetting’ naar China voorbereid. Zij gaven o.a. 
een optreden in Zhangzhou. Meer hierover in de 
nieuwsbrief over 2013! 

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

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van 
de gemeente Wageningen
Correspondentieadres:
  Gemeente Wageningen
  Communicatie
  Postbus 1
  6700 AA Wageningen

Vormgeving/Drukwerk:
  Repro, Ilja van Greven
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