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Ndiza
Mathilde Maijer en Egbert Hoving, bestuursleden van de 
Stichting Samenwerking Wageningen-Ndiza hebben dit 
jaar Ndiza in Rwanda bezocht. Een inspirerende reis! Vrijwel 
dagelijks hebben we vanuit Rwanda verslag gedaan op onze 
website www.wageningenndiza.nl. Het kan! 
We zien veel veranderingen, maar meer nog is hetzelfde 
als 36 jaar geleden: wegen zijn slecht, huisjes zijn klein, 
veldjes worden steeds kleiner en raken meer uitgeput. 
Inmiddels is er in enkele dorpen elektriciteit, we zien een 
internetcafé en daken met zonnepanelen. En het wordt 
voller: overal staan nieuwe huizen met glimmende golfpla-
ten die nog geen regentijd hebben meegemaakt.

Nieuw comité en de moderne tijd
In het comité in Ndiza zitten nieuwe mensen. Monique Uwi-
mama blijft voorzitter. Met het nieuwe comité gaan we de 
moderne tijd in: bijna iedereen heeft een mobieltje; enkelen 
hebben een computer; jongeren spreken Engels. Documen-
ten delen we via dropbox; korte berichten sturen we voort-
aan per whatsapp. Het zal ons contact vereenvoudigen.

Crowdfunding voor lokale initiatieven? 
We praten met een groep jongeren die ‘iets’ wil doen in 
hun geboortedorp. Zelf wonen ze inmiddels in de stad, 
studeren aan de universiteit of hebben een baan. Ze zoeken 
geld voor betere waterleiding, latrines, of wat dan ook in 
het dorp waar hun familie woont. Europese fondsen voor 
ontwikkelingssamenwerking kalven snel af. Is crowdfunding 
een oplossing, een website waar ze hun idee opzetten en 
waar bedrijven en particulieren geld aan kunnen doneren? 
Een probleem is natuurlijk de vraag hoe je beoordeelt of 
het idee wel serieus en levensvatbaar is, op een site waar 
iedereen zijn ding kan opzetten. In elk geval vinden we het 
idee interessant genoeg om in 2016 uit te werken voor lokale 
initiatieven uit Ndiza. 

Latrines die mooier zijn dan keukens
We praten over het introduceren van nieuwigheden. We 
hameren erop dat elke nieuwe techniek betaalbaar is en 
dichtbij de mensen staat. 
We zien varkensstallen die mooier zijn dan woonhuizen en 
latrines die als keuken dienst zouden kunnen doen. 

Rongi



We praten verder over de latrines. Met financiering vanuit 
Europa kunnen ze hoogstens enkele voorbeeldlatrines 
bouwen. Of bouw je openbare latrines? Als we dat opperen 
roeren de vrouwen zich: dat wordt een bende en wie maakt 
ze schoon en wat als je ‘s nachts naar de wc moet? Eigen 
latrines dus, gemaakt met bekende technieken en van lokale 
materialen. We hopen dat de jongeren iets opsteken van dit 
boeiende gesprek.

Internet bevordert vriendschap 
Voor ons zou het handig zijn als scholen, kerken en NGO’s 
aangesloten zouden zijn op internet. Met goed internet kun-
nen we beter communiceren, kunnen banden ontstaan die 
beter zullen werken dan het brievencontact van voorheen 
en zullen meer Wageningers hier iets willen doen. Maar het 
belang is breder: scholen met goed internet kunnen hun 
leerlingen echt aansluiten bij de rest van het land, leerlingen 
zullen sneller Engels leren, vaardigheden leren die hen een 
andere blik op hun leven en de wereld geven.
De Rwandese overheid heeft jaren geleden al scholen com-
puters gegeven, maar geen elektriciteit noch internet. Elek-
triciteit is inmiddels bijna overal aanwezig, hoewel niet erg 
betrouwbaar. Wij hebben de afgelopen jaren drie scholen 
geholpen met een internetverbinding en zijn benieuwd hoe 
deze nu functioneren. Teleurstellend is dat een school totaal 
geen bereik meer heeft. De tweede en derde school zijn er 
iets beter aan toe, maar het is absoluut niet voldoende. Dat 
is een fikse tegenvaller. Tussen de heuvels is internetbereik 
lastig, maar voorheen werkte het, wat is er gebeurd? Het 
blijkt dat een provider onverwacht is gestopt in dit afgelegen 
platteland. Twee scholen hebben daardoor niets meer aan 
hun modems. De opvolger levert slechts 2G. Bovenop de 
heuvels is bereik, maar daar heb je weinig aan in een com-
puterlokaal in een school diep in een dal.
De lagere school in Kabacuzi heeft van de overheid 300 
laptops ontvangen. Helaas geen internetverbinding, alleen 

de directeur heeft een dongel. De school ligt wel op een 
heuvel en er was ten tijde van ons bezoek uitstekend bereik 
per 3G. Niettemin wachten we tot de school per 4G bereik 
krijgt alvorens we een bijdrage gaan leveren aan de internet-
verbinding. 
Met het districtsbestuur overleggen we over het slechte 
internet in Ndiza. We hopen dat internet in het landelijk 
gebied hoger op de politieke agenda komt te staan. Want 
goed internet en modern onderwijs verkleint de kloof tussen 
stad en platteland.

Reizen als een Muzungu
Wie als blanke reist door Ndiza raakt eraan gewend: kin-
deren die je Muzungu naroepen. Het is geen scheldwoord: 
de kinderen zijn juist vrolijk en enthousiast als ze je zien: 
Muzungu! 
In het geïsoleerde Ndiza, waar niet veel blanken komen, ben 
je vaak snel omringd door een grote schare kinderen die de 
Muzungu nu wel eens van dichtbij willen zien, willen aanra-
ken en voelen of dat blonde of grijze haar nou wel echt is.

Water opvangen van het dak
We bezoeken de gastvrije paters van de parochie van Kan-
yanza, waar de meeste studenten uit Wageningen wonen 
tijdens hun stage. De kerk is immens, naar schatting passen 
daar wel 1000 mensen in. Elke zondag zit hij afgeladen vol 
tijdens de 2 tot 3 diensten die ongeveer de hele dag duren.
Enkele jaren geleden is het dak van de kerk vernieuwd. De 
paters wilden vervolgens het regenwater dat valt op het dak 
opvangen, opslaan, en gebruiken om de parochie schoon te 
houden en moestuinen te irrigeren. Met financiering vanuit 
Wageningen, wij hebben daarvoor een bijdrage van Mörfel-
den-Walldorf gebruikt, zijn dakgoten en tanks geïnstalleerd. 

Kabacuzi lagereschool

Muzungu Mathilde Maijer

Laptops voor kinderen in Ndiza Watertank bij de kerk in Kanyanza 



Vol trots leidt men ons rond. Alles werkt perfect. Ideeën van 
hen en een beetje geld van ons, dat werkt toch wel het best.

Alfabetiseringscursus
We rijden uren door de groene eenzame heuvels naar het 
noorden van Ndiza. We bereiken Rongi, een afgelegen ge-
bied, ingesloten door brede rivieren zonder brug (foto). Hier 
geen internet, geen elektriciteit, geen bereik voor mobiel-
tjes, geen Engels, geen Frans; we zijn jaren terug in de tijd. 
Het comité wil hier een alfabetiseringscursus voor volwas-
senen. Dat dat nodig is, merken we tijdens de hartelijke 
ontvangst vol gezang en speeches in het Kinyarwanda . De 
jongeren die de cursus gaan geven, hebben zelf enkele jaren 
lagere school. 

Stages door studenten
De oude stedenband tussen Wageningen en Nyabikenke is 
nu een vriendschapsrelatie tussen Wageningen en Ndiza. 
Onze band draait om het bevorderen van vriendschap, 
wederzijdse kennis en begrip. Stagiairs vervullen hierbij een 
grote rol.
Regelmatig komen hier studenten uit Wageningen. Tijdens 
hun onderzoek of stage wonen ze in Ndiza. Iedereen praat 
enthousiast over de contacten met de studenten uit Wage-
ningen. Contact is de weg tot beter wederzijds begrip. Be-
grip voor de verschillen tussen onze culturen, maar ook over 
de overeenkomsten. De verschillen zijn groot, maar mensen 
zijn we allemaal.
We gaan ook praktijkstudenten inzetten in lopende pro-
gramma’s van onderwijsinstelling ICK en lokale NGO’s. Die 
zijn geïnteresseerd om samen onderzoek te doen naar:

• beheer drinkwatervoorziening door publiek-private 
partnerschappen,

• herstel bodemvruchtbaarheid na radicale terrassering,
• erosiebestrijding.

Tenslotte willen we meer gebruik maken van Wageningers 
die ervaring hebben met plattelandsontwikkeling in Afrika. 
Ndiza mag profiteren van wat Wageningen te bieden heeft!
Contact tussen scholen voor beroepsopleiding
De middelbare school GSN  in Kanyanza is gespecialiseerd 
in landbouw en veeteelt. Kortgeleden zijn met overheids-
steun nieuwe varkensstallen, een koeienstal en een bij-
enschuur gebouwd. In het dal onder de school liggen de 
rijstveldjes er prachtig groen en verzorgd bij. Het lijkt ons 
geweldig als leerlingen van een ROC of Landbouwschool 
hier stage kunnen lopen. De schoolleiding is ook enthousi-
ast over dit idee. Het eerste kennismakingsbezoek is inmid-
dels geweest.

Een kraan die vanzelf stopt
In het kader van 30 jaar vriendschap heeft Wageningen in 
2009 een 10 km lange waterleiding gefinancierd. Helaas is 
dit project nooit helemaal bevredigend afgesloten: beneden 
in het dal krijgt de school in Mugeyo vrijwel nooit water uit 
de kraan. Het is lastig de oorzaak hiervan aan te wijzen. 
Partijen wijzen naar elkaar. We schakelen een expert in om 

de hele waterleiding door te rekenen.
Over een ding zijn we het allemaal eens: het helpt niet dat 
gebruikers de openbare kranen niet dichtdraaien. Bij een 
openbare kraan naast de kerk in Kibangu zien we de oplos-
sing: een kraan die je omhoog moet drukken om water te 
tappen en stopt zodra je hem loslaat. Dit zou een goed idee 
zijn voor de waterleiding in Mugeyo.

Weer thuis gaan we met alle ideeën aan de slag.
Het was een inspirerende reis. Ondanks alle moderne com-
municatiemogelijkheden van internet, e-mail, facebook, 
whatsapp en dropbox: elkaar zien en spreken is de allerbes-
te manier om de vriendschap in stand te houden. Weer thuis 
gaan we met alle ideeën aan de slag.
Onno benadert kerken in Wageningen. Het succes van de 
watertanks in Kanyanza heeft andere kerken bereikt. De pa-
rochie van Kibangu heeft al een projectvoorstel ingediend. 
We willen met kerken in Wageningen samenwerken zodat 
alle kerken watertanks kunnen installeren.
Egbert werkt aan de band tussen onderwijsinstellingen 
aangesloten bij de AERES-groep en de middelbare school 
GSN in Kanyanza. We denken dat in 2016 of 2017 de eerste 
Nederlandse studenten kunnen afreizen.
Mathilde werkt verder aan de samenwerking met Wagenin-
genUR. We willen dat stagiairs voortaan bewust invulling 
geven aan de vriendschapsband. De studenten zijn ambas-
sadeurs van Wageningen. Daarom vragen we hen voortaan 
een vriendschapsplan te maken waarbij ze moeten naden-
ken hoe ze in Ndiza met mensen in contact komen, hoe ze 
inwoners betrekken bij het onderzoek en hoe ze de onder-
zoeksresultaten delen. Ook willen we dat ze meedenken 
over de vraag wat Ndiza voor Wageningen kan betekenen.  
Door al deze nieuwe ontwikkelingen rekenen we erop dat, 
ook al zijn de reizen helaas eenrichtingsverkeer, de band 
meer en meer tweerichtingsverkeer wordt. Een hechte we-
derzijdse vriendschap.
Mathilde Maijer, Onno van Gilst, Egbert Hoving, Femke 
Tober
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Scholier laat zien hoe drukkraan werkt



Nieuwsbrief stedenbanden 2015 pag. 4

Activiteiten in 2015 met Mörfelden-Walldorf
21 maart – 10 april
Tentoonstelling ‘Das Holocaust-Mahnmal und wir’ in 
Mörfelden-Walldorf met foto-schilderijen van Salman Ez-
zammoury en gedichten van Laurens van der Zee. 
De expositie gaat over het herinneringsmonument in Ber-
lijn voor de Joden die in de Tweede Wereldoorlog zijn om-
gebracht en de boodschap van het monument in onze tijd. 
De tentoonstelling is op 21 maart officieel geopend door 
burgemeester Heinz-Peter Becker en burgemeester Geert 
van Rumund, met muzikale omlijsting van Anneke Rot. 

30 april
De “Wohnmobil-Club” uit Mörfelden-Walldorf (een 
enthousiaste groep van 22 kampeerders met campers) 
bracht op 30 april een bezoek aan Wageningen. De groep 
werd warm onthaald door burgemeester Geert van Ru-
mund. 

4 – 5 mei 
Naast een officiële delegatie met onder andere burge-
meester Heinz-Peter Becker, was er ook een groep van 
ongeveer 20 leden van de Freundeskreis aanwezig.

5 – 7 juni 
Jeu de boules uitwisseling: een delegatie van Boulefreunde 
der SKG Walldorf brengt een bezoek aan SSS Wageningen. 
Vrijdagmiddag werden de Duitse gasten ontvangen in het 
clubhuis, door de Wageningse ‘boulers’. Het is traditie dat 

twee keer per jaar de teams met elkaar strijden, éénmaal 
in Wageningen (voorjaar) en één keer in Mörfelden-Wall-
dorf (aan het einde van de zomer). Na een pittige strijd 
heeft het Nederlandse team de overwinning opgeëist. 
Uiteraard werd dat gezamenlijk en in vriendschap gevierd.

11 juli
In het weekeinde van 10 tot 12 juli werd in Mörfelden-Wall-
dorf een 12 uur durende zwemmarathon georganiseerd. 
Een evenement waar uiteraard de Wageningse Watervrien-
den niet mochten ontbreken. Een groep van 9 zwemmers 
nam deel aan de zwemestafette. 

3 september
Remco de Kluizenaar en Taas van Herpen bouwden ook 
in Wageningen een bijenhotel. Hij staat op de rotonde 
Geertjesweg Diedenweg en hoort bij een bijenhotel in 
Mörfelden-Walldorf. Daar staat een bijenhotel “Bienen-
baum” dat samen met het Wageningse exemplaar uit één 
en hetzelfde stuk boom is opgebouwd. De bijenhotels zijn 
elkaars complement, zoals de twee helften van een vriend-
schapsarmband.

4 – 6 september
Jeu de boules: een delegatie van SSS Wageningen brengt 
een bezoek aan Boulefreunde der SKG Walldorf. De 
Wageningers worden derde bij een open kampioenschap 
wedstrijd in Mörfelden-Walldorf.

Mörfelden-Waldorf

Het Wageningse bijenhotel samen met de kunstwerken uit Torre Pelice en Vitrolles

Salman Ezzammoury en Laurens vd Zee 

Camperclub uit Mörfelden-Walldorf in Wageningen

Jeu de Boules in Wageningen

Wageningse Watervrienden in Mörfelden-Walldorf krijgen oorkonde

Bijenhotel in Wageningen



Herdenking 4 mei – viering 5 mei 
Zoals ieder jaar was, Wageningen nu ook weer dé plek om 4 mei te herdenken en 5 mei te vieren. Ook in 2015 waren 
er gasten aanwezig vanuit Mörfelden-Walldorf (burgemeester Heinz-Peter Becker, Ilona Wenz (raadslid), Walter 
Klement (voorzitter raadscommissie) Thomas Krüger en Martina Maurer (beiden werkzaam voor het Hauptamt) en 
Gödöllö (burgemeester György Gémesi, Eva Nánási (gemeentesecretaris) en Csaba Péterfi (manager Communica-
tie en Internationale zaken). Er werden inhoudelijke gesprekken gevoerd en de gasten namen deel aan het officiële 
programma rond deze twee dagen.

Onderdelen van de viering waren de kranslegging bij het 
monument en de voorafgaande stille tocht, het aansteken 
van het bevrijdingsvuur en de estafette die dat vuur door het 
hele land verspreidde op 4 mei en natuurlijk het defilé en het 
bevrijdingsfestival op 5 mei. 
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Gödöllö 
Van 8 t/m 11 oktober 2015 vond de jaarlijkse uitwisseling tussen Wageningen en Gödöllö plaats.
Dit jaar werd een bezoek gebracht aan Gödöllö . De delegatie bestond uit vertegenwoordigers van de Stichting 
Stedenband Wageningen Gödöllö, gemeente(raad) Wageningen, Piekschool, politie, VrijwilligersCentrum, Iris-
zorg, RTV Rijnstreek, studentenorkest De Ontzetting, Stichting Welzijn en Gezondheidszorg Wageningen Gödöllö.
De deelnemers werden vrijwel allemaal in gastgezinnen ondergebracht en iedereen had een eigen programma met 
zijn/haar zusterorganisatie in Gödöllö. 

Een aantal impressies van het bezoek:

Patrick Ruchtie, adviseur bij Iriszorg
“Het (werk)bezoek was tweeledig: enerzijds een formeel 
gedeelte (kennismaking met Civil House/presentatie en 
bezoeken van de Dag en Nachtopvang voor Dak en Thuis-
lozen, plus een bezoek aan een kerkelijk initiatief die 
zich inzetten voor de zogenaamde Mozaïek gezinnen) en 
anderzijds bestond het bezoek uit een informeel gedeelte 
met een bezoek aan Boedapest en een afscheidsavond 
inclusief muziek van het Studentenorkest De Ontzetting 
uit Wageningen.

Ik heb deelgenomen aan deze reis omdat ik als adviseur 
“Iris in de Buurt”(onderdeel van de verslavingsinstelling 

Iriszorg met als regiobureau/polikliniek te Ede) betrokken 
ben als medewerker van het Startpunt te Wageningen. Van-
uit de organisatie werd mij gevraagd een presentatie te ver-
zorgen voor het Civil House over mijn werkzaamheden als 
adviseur “Iris in de Buurt Veluwe Vallei” waar Wageningen 
ook onder valt. Het Civil House valt het best te omschrij-
ven als een multifunctioneel Welzijnsgebouw waar diverse 
maatschappelijke instellingen hun activiteiten organiseren. 
Ik werd samen met Amin Hagouchi ondergebracht bij het 
gastgezin van Csaba Laszlo en zijn vrouw en dochter. De 
gastvrijheid en de bereidheid om hun gasten het zoveel 
mogelijk naar de zin te maken, hebben mij getroffen. Ik 
ben hun daar zeer dankbaar en erkentelijk voor. Het gast-
gezin heeft echt haar uiterste best gedaan om hun gasten 
zoveel mogelijk gastvrij te ontvangen en te begeleiden.
 

Amin Hagouchi, VrijwilligersCentrum Wageningen
“De ontmoeting met de organisaties was, over het alge-
meen, rijk, intensief en openhartig.
Op vrijdagochtend, heb ik, samen met Patrick en Selina, 
een rondleiding gekregen bij Thuisopvang voor thuis en 
daklozen en zwervers. We hebben o.a. de resultaten ge-
zien van de samenwerking met Wageningen in de vorige 
jaren: een modern sanitair blok. Men heeft daarnaast  
behoefte aan huishoudelijke spullen, sanitaire logistiek 

De delegaties uit Mörfelden-Walldorf en Gödöllö leggen bloemstuk

presentaties Civil House Gödöllö



en deskundigheidsondersteuning voor de aanpak van de 
sociale en economische problematiek van bewoners. Ook 
is er de behoefte, gebruikmakend van deskundigheid van 
Wageningen bij vrijwilligerswerk in o.a. de zorg, om een 
strategie te ontwikkelen voor het stimuleren en motiveren 
van mensen voor vrijwilligerswerk. Er is een groot tekort 
aan personeel door gebrek aan financiële middelen.”  

Wim Haver, raadslid GroenLinks
“Ik had me opgegeven omdat ik voor GroenLinks de por-
tefeuille stedenbanden heb en dan is het goed zelf mee te 
maken hoe een stedenband werkt. Daarna ging ik twij-
felen, omdat ik Hongarije wilde boycotten vanwege haar 
omgang met vluchtelingen. Ik ben blij dat ik toch gegaan 
ben. De bewoners van Gödöllö kan je niet verantwoordelijk 
stellen voor haar regering, ook al hebben ze die deels zelf 
in het zadel geholpen. 
Met de mentaliteit van de mensen die we tegenkwamen 
was niets mis. Het waren allemaal aardige, behulpzame 
mensen. De meesten spraken goed tot redelijk Engels. We 
werden zoals gebruikelijk geweldig opgevangen door onze 
gastgezinnen. Dat leverde voor alle deelnemers weer eigen 
bijzondere ervaringen op. Ik was vooral onder de indruk 
van de meerwaarde die de samenwerking brengt voor 
beide steden. De ontmoeting tussen culturen oost en west 
is positief en verrijkend. 
Materieel hebben wij het in Wageningen beter en het is 
goed dat we vanuit Wageningen zoeken naar mogelijkhe-
den om Gödöllö te helpen. Vooral in de gezondheidszorg, 
in het ziekenhuis en bij verpleeghuizen heeft Wageningen 
veel kunnen doen. Zoals het renoveren van gebouwen met 
hulp van leerling-bouwvakkers van het Pantarijn, het leve-
ren van bedden en matrassen, verbeteren van de hygiëne. 
Er zijn naar aanleiding van de uitwisselingen al heel wat 
extra transporten met groot materieel naar Gödöllö gere-
den. Dit jaar werd vooral gekeken naar nieuwe behoeften 
en die doen zich zeker voor. De gezondheidszorg was al 
niet rijk, maar de bezuinigingen treffen de Hongaren een 
stuk harder dan in onze steden waar de WMO decentrali-
satie minder gunstig uitpakt. De delegatie van de Stichting 
Welzijn, Gezondheidszorg Wageningen Gödöllö heeft er 
de handen vol aan.

Ik werd zelf, als raadslid met betrokkenheid bij omge-
ving en milieu, rondgeleid door de afvalstortplaats. Een 
reuzeberg van 100 meter waar 106 gemeenten hun afval 
brengen. Met Europees geld is een scheidingsinstallatie 
gebouwd zodat het afval nu gescheiden wordt in fracties 
glas, papier, karton, plastic, blik, GFT (wordt gecompos-
teerd) en rest. Ook is met EU-geld een waterzuiverings-
installatie gerenoveerd. De locoburgemeesters die mij 
rondleidden meldden dat de afvalverwerking door de re-
gering in grote problemen is gebracht. Voor de burger zijn 

de jaarlijkse kosten voor afvalafvoer beperkt tot maximum 
€ 90 per jaar. Mooi voor de burger, maar de afvalverwer-
king kost € 100 per gezin en van de inkomsten moeten ze 
ook nog bijna de helft belasting betalen, dus hier gaat iets 
goed fout. Burgemeester Gémesi, die voorzitter is van de 
afvalverwerking, zat aardig met de handen in het haar.
 
Naast dit alles was er veel te genieten. Een harpconcert 
door misschien wel de beste harpiste van Europa, de Hon-
gaarse Jana Bouskova, in de grote Sissizaal van het paleis, 
was zeker een hoogtepunt. 

Studentenorkest De Ontzetting
Nam deel met 11 personen. Het orkest had een druk pro-
gramma en trad alle dagen een aantal keren op zoals op 
scholen, de markt, muziekschool en tijdens  de afscheids-
avond. Ook speelden ze samen met de leider van de 
bekende Cimbali-band uit het nabijgelegen Tura.

Jeanne van Poppel
“REGINA , een vrouwenorganisatie in Gödöllö, gaat verder 
met haar website en ongeveer vijf facebookgroepen voor 
dertigers en veertigers, nadat haar activiteiten vanaf een 
vaste locatie in september 2015 gestopt zijn. 
Nieuw voor mij, tijdens dit vierde bezoek, was de kennis-
making met Beatrix Csapó, werkzaam bij een non-profit 
bedrijf van de universiteit in Gödöllö (midden op de foto). 
Tünde Pilszik (links op de foto) bracht me met haar in 
contact. Beatrix vertelde dat dit non-profit bedrijf actief is 
op het gebied van landbouw, natuur én sociale diversiteit. 
Concreet onder meer in Gödöllö met enkele kinderop-
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afscheidsavond Gödöllö
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vanglocaties, waarvan ik er een bezocht. Deze kinderop-
vang was ondergebracht in het achterste gedeelte van 
een woonhuis met ruime tuin. Er worden ook wekelijkse 
bijeenkomsten of cursussen gehouden.

Praktijkboerderij
Een praktijkboerderij voor ecologische teelt van groenten 
en fruit even buiten de stad in Babat-valley, is een voor-
beeld van de landbouw- activiteiten van de werkgever van 
Beatrix. De boerderij dient het onderwijs en onderzoek. De 
producten worden in de nabije omgeving verkocht. Maar 
ook andere doelgroepen komen er naar toe zoals werkne-
mers van bedrijven die deelnemen aan een dagprogram-
ma met theorie en praktijk over biologische landbouw.

Hoe stimuleer je vrijwilligerswerk? 
Deze vraag stond centraal tijdens een ronde tafelbijeen-
komst in het ‘Civil House’ in Gödöllö. Het ‘Civil House’ 
betekent een vaste locatie voor een paraplu-organisatie 
van onder meer 26 actieve organisaties. Ik was een van de 
vier Wageningse deelnemers, die vertelden over vrijwil-
ligerswerk. Zo brachten we informatie in over het Vrijwil-
ligers Centrum Wageningen, over verslavingszorg binnen 
het Startpunt Wageningen en over Vrouwen van Nu Wage-
ningen. Selina vertelde een persoonlijk verhaal over haar 
motivatie en haar vrijwilligersactiviteiten in Wageningen.  
Het was treffend te horen hoe ze bezig zijn met de vraag 
hoe mensen warm te maken voor vrijwilligerswerk.
Zo’n bezoek versterkt onderlinge persoonlijke contac-
ten. Ik begrijp van zowel Tünde als Beatrix hierdoor beter 
waarmee zij zich bezig houden. Als dank voor hun moeite 
voor het samenstellen van het dagprogramma, maar ook 
om het uitwisselen van informatie waarvan je denkt dat 
de ander er wat aan kan hebben gaf ik Tünde een verslag 
van een wereldconferentie in 2013 van vrouwenorganisa-
ties wereldwijd (ACWW). Met Beatrix deelde ik informatie 
over een EU-project over E-learning. Tijdens de reis leer 
je ook Wageningers beter kennen, want er gaan mensen 
met verschillende achtergronden mee zoals uit onderwijs, 
politie, gemeente(huis), amateurmuziek, (studenten), 
welzijnswerk en lokale nieuwsmakers. Dat alles maakt 
het bezoek aan Hongarije ondanks een lange busreis een 
boeiend geheel.”

Piekschool
12 leerlingen en 6 leraren van de Piekschool hadden de tijd 
van hun leven in Gödöllö. Ze waren allen ondergebracht 
bij gastgezinnen wat voor de meesten een unieke ervaring 
was. Ook de uitwisseling op de school, hun voorstelling 
over de 12 maanden, het dansen op de markt en tijdens de 
afscheidsavond hebben grote indruk op hen gemaakt. 

Politie 
Sinds een aantal jaren is het een traditie dat vertegen-
woordigers van de politie uit Gödöllö en Wageningen 
e.o. deelnemen aan het bezoek. Dit jaar namen 3 “Wage-
ningse” politieagenten deel aan het bezoek, Carlo Hoedt, 
Floris Foppen en Rijk Middelman.
Een verslag van Floris Foppen:

“Op woensdagavond 7 oktober 2015 omstreeks 20.00 
uur vertrok de bus vanaf de Bornsesteeg in Wageningen 
naar het Hongaarse Gödöllö. Ook aan boord waren twee 
gebruikte, maar nog in prima staat verkerende politie 
mountainbikes. Deze fietsen waren bestemd voor het po-
litiekorps in Gödöllö, zodat zij daarmee een eerste aanzet 
konden geven aan het invoeren van een politie bike team.

Het doel van het bezoek was voor ons als politie, naast het 
overhandigen van de twee fietsen, het kijken in de keuken 
van een andere politie organisatie en zien waar de verschil-
len en de overeenkomsten zitten en het signaleren van 
kansen om elkaar te versterken.

In Gödöllö werden wij ontvangen in het Cultuurhuis en 
vervolgens met ons drieën naar de woning van onze gast-
vrouw Kriztina gebracht alwaar wij een heerlijke goulash 
soep kregen voorgeschoteld.  De verwelkoming werd 
onderstreept met een glaasje van de hier alom bekende 
lokale drank pálinka.  
Veel tijd om bij te komen hadden wij niet want om 18:00 
uur werden wij al door de lokale politie chef opgehaald 
met een politiebus om naar de EK kwalificatie wedstrijd 
Hongarije tegen de  Faeröer Eilanden te gaan. Echter 
waren wij nog nauwelijks onderweg of wij stuiten op een 
aanrijding tussen een voetganger en een personen auto. 
Aangezien wij daar als eerste ter plaatse waren hebben wij 
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eerste hulp verleend aan het slachtoffer en het Hongaarse 
verkeer geregeld. Gelukkig kwamen er al snel meerder po-
litie eenheden en een ambulance ter plaatse die e.e.a. van 
ons overnamen. Het slachtoffer werd met enkele botbreu-
ken afgevoerd naar het ziekenhuis en wij konden onze weg 
weer vervolgen richting het stadion in Boedapest.

Bij het stadion aangekomen werden wij ontvangen door de 
chef van de Emergency Police, te vergelijken met de Mo-
bile Eenheid in Nederland. Wij hebben daar gekeken hoe 
zij de supportersstromen rondom een voetbal wedstrijd 
organiseren. Na ons bezoek aan het stadion werden wij 
rondgereden door het nachtelijke Boedapest. Boedapest is 
sowieso een heel mooie stad maar, in het donker met alle 
historische gebouwen en bruggen mooi verlicht, is het een 
bijzonder mooi gezicht. Hierna weer terug naar Gödöllö.

Overhandiging mountainbikes
Op vrijdag ochtend 9 oktober werden wij al vroeg verwacht 
op het politiebureau in Gödöllö. Hier vond het officiële 
moment plaats van het overhandigen van de fietsen aan de 
collega’s in Gödöllö. Dit alles gebeurde onder het toeziend 
oog van de burgermeester van Gödöllö en Wageningen 
en diverse afgevaardigden van de Stichting Stedenband 
Wageningen – Gödöllö.
Na dit officiële moment hebben wij nog met een aantal 
Hongaarse collega’s gesproken over de werkwijzen die zij 
hanteren in Hongarije en de manier van werken in Neder-
land en hebben wij meegekeken bij een training waarbij 
werd geoefend met handboeien en vuurwapen gebruik.
In de middag zijn wij naar Boedapest vertrokken alwaar wij 
werden ontvangen bij de Emergency Police. In tegenstel-
ling tot Nederland beschikt de politie in Hongarije over 
een eigen Explosieven Opruimings dienst. Wij hebben hier 
een presentatie bijgewoond en hebben een rondleiding 
gekregen waarbij wij de verschillende voertuigen en het 
materieel hebben bekeken waar in Hongarije mee wordt 
gewerkt. Daarna stond een bezoek aan de politiemeld-
kamer op het programma. In tegenstelling tot Nederland 
zit de politie niet samen met de brandweer en ambulance 

samen in een ruimte. Maar zij hebben wel de beschikking 
over moderne apparatuur, zij kunnen bijvoorbeeld de 
eenheden op straat via GPS volgen.

Markt
Zaterdag 10 oktober stond in het teken van de markt in 
Gödöllö. Op de markt stond een kraam van Wageningen 
waar producten werden aangeboden aan de lokale bevol-
king om te proeven. Er waren onder andere, stroopwafels, 
haring, broodjes met hagelslag, drop, kaas en zo meer van 
de “bekende” Nederlandse producten. Daarnaast was een 
kookwedstrijd, waarbij er buiten op grote vuren in ketels 
allerlei gerechten werden gemaakt. Ook hier was een 
Nederlandse afvaardiging actief die een grote pan erwten-
soep had gemaakt. 
Zaterdag avond was er een afscheidsdiner georganiseerd, 
waar goed en heerlijk gegeten werd. Het was een erg 
gezellige avond!

Boedapest
Op zondag hebben we de hele dag nog door Boedapest 
kunnen lopen en de stad bekeken. Het was mooi om te 
zien hoe de stad aan het moderniseren is. Er waren nog 
wel wat sporen zichtbaar van de tijd achter het ijzeren 
gordijn maar het was duidelijk te zien dat Boedapest met 
een grote inhaalslag bezig is.

Persoonlijke ervaring
Ik vond het persoonlijk een hele leuke en indrukwekkende 
reis. Ik vond het opvallend om te zien dat de politie in 
Hongarije en Nederland opvallend veel overeenkomsten 
heeft en op veel vlakken op dezelfde manier werkt. Wij 
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werden heel hartelijk ontvangen in Hongarije en men deed 
zijn uiterste best om het ons naar de zin te maken. Ik kijk 
er dan ook naar uit om een politie delegatie te mogen 
ontvangen in Nederland. “

RTV Rijnstreek
Jan Boer en Ton Post namen deel aan het bezoek namens 
dé lokale omroep van Wageningen, RTV Rijnstreek. Ze 
maakten zowel radio als televisie verslagen en zonden ook 
live uit vanaf de markt in Gödöllö. Ook verschenen er in de 
Stad Wageningen een aantal artikelen van Jan Boer over 
het bezoek. 

Film en video
Hans Buurman, filmmaker, maakte een prachtige film 
met impressies van Gödöllö en Budapest. Deze film is te 
bekijken op  https://vimeo.com/145877286
Wil Oudsen, lid van de Stichting Stedenband Wageningen 
Gödöllö, maakt jaarlijks van elke uitwisseling een video-
verslag. De video’s zijn te vinden op https://twincitieswa-
go.wordpress.com/video

Pantarijn
In mei vond er een uitwisseling plaats tussen leerlingen 
van Pantarijn uit Wageningen en leerlingen van het Török 
Ignác Gimnázium uit Gödöllö.

Zhangzhou (China)
Delegatie op bezoek in Wageningen
Op 16 april bezocht een delegatie uit Zhangzhou Wage-
ningen. De delegatie sprak zowel met burgemeester Van 
Rumund als met verschillende vertegenwoordigers van 
Wageningen UR over mogelijke toekomstige projecten en 
uitwisselingen. 

Tijdens het bezoek aan het Stadskantoor overhandigde 
Shen Qingfen, leider van de delegatie, aan burgemeester 
Van Rumund de aan Wageningen toegekende Chinese 
award voor haar inzet voor de vriendschapsrelatie. 

Colofon
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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

Leerlingen Pantarijn in Gödöllö

Overhandiging friendship award 
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