
In Ndiza is al een provider actief met een
redelijk goede dekking, en de scholen heb-
ben ook al wat computers. Met een laptop,
modem, switch en eventueel een router
zouden alle vier de vier middelbare scholen
aangesloten kunnen worden. Wel moet er
bij een van de scholen nog elektriciteit
komen, bijvoorbeeld via zonnepanelen.
Daarnaast moeten onder andere technici
gevonden worden voor installatie, en lera-
ren informatica moeten worden bijge-
schoold zodat men zelf problemen kan
oplossen.  Het voorlopige ICT-plan dat in
Ndiza is vastgesteld, zal komende maan-
den verder worden uitgewerkt. 
Egbert is ook aanwezig geweest bij de defi-
nitieve oplevering van de nieuwe slaapza-
len bij het College de Fraternite de Ndiza
(CFN), en de Technische School Gitumba
(ETG). De slaapzalen zijn volop in gebruik,
wat voor veel meisjes betekent dat ze 

’s avonds niet meer alleen naar huis moe-
ten lopen, en meer tijd hebben voor hun
studie. Ook is Egbert aanwezig geweest bij
de controle van het district van de nieuw-
bouw van het Centre de Sante in
Nyabinoni. De kraamkliniek ervan is in
gebruik; de kinderafdeling kan in gebruik
worden genomen zodra het meubilair is
afgeleverd. De directeur Infrastructuur
constateerde echter nog een aantal gebre-
ken, zoals de slechte afvoer van vuilwater
en toiletten. Die moeten eerst worden ver-
holpen, voordat het Comite de Jumelage
alle rekeningen kan betalen en het eindver-
slag kan schrijven.  Zowel aan de slaapza-
len als aan de nieuwbouw van het gezond-
heidscentrum hebben de Wageningers bij-
gedragen – de helft van het geld (totaal
60.000 euro) kwam van acties en dona-
teurs, de andere helft van  de NOVIB en de
NCDO. 

Leon en Jeroen hebben afscheid genomen
van de Stichting
Leon Schouten en Jeroen Boland hebben
afscheid genomen van het bestuur van de
Stichting Samenwerking Wageningen-
Ndiza. Beide hebben zich meer dan 15 jaar
ingezet voor de gemeenteband - nu pro-
jectrelatie. Vanwege hun verhuizing naar
respectievelijk Deventer en Velp, konden
ze hun werk voor de Stichting niet langer
meer voortzetten. Egbert Hoving is in
maart aangetreden als nieuw lid. Egbert

heeft jarenlang projecten in Afrika begeleid
als medewerker van  ICCO, en reist nog
steeds regelmatig voor projectvisites naar
Rwanda. Het afscheid hebben we gevierd
met een etentje bij Restaurant (H)eerlijk,
waarbij ook burgemeester Van Rumund en
Tjitske Zwerver namens de gemeente aan-
wezig waren. 

In juli 2008 bracht Egbert Hoving een
bezoek aan Rwanda (zie ander artikel voor
meer informatie)

In augustus 2008 bezocht Monique
Uwimana, voorzitter van het Comité de
Jumelage Wageningen. Tijdens haar
bezoek werd oa gesproken over de voort-
gang van de bouw van het gezondheids-
centrum in Nyabinoni.

Digitale informatie
Informatie over de stedenbandrelaties kunt u vinden op de volgende sites:
• www.wageningen.nl � Gemeente&Organisatie �Stedenbanden
• platformmw.web-log.nl
• http://stedenband.hyves.nl 
• www.partnerstad.nl
• www.cossen.nl/stedenbanden/ndiza
• www.stedenbandwageningengodollo.eu

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente

Wageningen

Correspondentieadres:

Gemeente Wageningen

Communicatie

Postbus 1

6700 AA Wageningen

Vormgeving/Drukwerk: 

PropressGrafiko, Wageningen

Bezoeken aan/uit Rwanda

bouw kinderkliniek Nyabinonibasisschool in Mugeyo (district Ndiza)
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De werkgroep Mörfelden-Walldorf is opge-
zet om de contacten tussen verenigingen,
groepen en organisaties in Wageningen en
haar partnergemeente Mörfelden-Walldorf
in Hessen te bevorderen, te bundelen en zo
nodig te helpen initiëren. 
Wat in 1983 begon als een ‘vredespartner-
schap’ werd in 1992 omgezet in een volledi-
ge ‘stedenband’ zoals zo veel Europese
gemeenten die onderhouden.

Uitwisselingen met Mörfelden-Walldorf
2008 
De werkgroep Mörfelden-Walldorf onder-
houdt het gehele jaar door intensief con-
tact met de Freundeskreis in Mörfelden-
Walldorf. Regelmatig wordt een bezoek
aan Mörfelden-Walldorf gebracht om te
overleggen over mogelijk uitwisselingen en
projecten. Onderstaande uitwisselingen
zijn in 2008 tot stand gebracht.
Rond 4 en 5 mei brachten leerlingen van de
Bertha von Suttnerschule uit Mörfelden-
Walldorf een bezoek aan Wageningen. De
leerlingen werden ondergebracht bij leer-
lingen van het Pantarijn. 
In de maand mei 2008 was er een expositie
met Hanke Cannegieter (etsen), Ans van
der Zweep (etsen), Hanneke van den Bergh
(beelden) en Yvonne van Woggelum (schil-
derijen) uit Wageningen in de Kommunale
Galerie Mörfelden-Walldorf.

De kunst uit Wageningen werd met zeer
veel enthousiasme ontvangen!

In het weekend van 18 – 20 juli is er in
Mörfelden-Walldorf een Vierlandentennis-
toernooi gehouden. Hiervoor waren inwo-
ners van de partnersteden van Mörfelden-
Walldorf uitgenodigd, nl. Vitrolles
(Frankrijk), Torre Pelice (Italië),
Wageningen en de inwoners van
Mörfelden-Walldorf zelf.
Het was een zeer succesvolle uitwisseling
waarbij over en weer waardevolle contac-
ten zijn ontstaan.
In het weekend van 12 september bezocht
een delegatie van de Freundeskreis de
werkgroep Mörfelden-Walldorf in
Wageningen. Er werd onder andere
gesproken over deelname aan de Veluwe-
loop in 2009 en diverse uitwisselingen op
sport- en cultuurgebied.
Ook stond de werkgroep Mörfelden-
Walldorf samen met leden van de
Freundeskreis en de andere stedenband/
project stichtingen op de Molenmarkt.

Geplande uitwisselingen 2009
- Scholenuitwisseling in Mörfelden-

Walldorf (Bertha von Suttnerschule en
Pantarijn)

- Expositie kunstenaars uit Mörfelden-
Walldorf in Wageningen 

stedenbanden/projectrelatieStedenbanden/projectrelatie
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gemeente ageningenW

Voor u ligt de allereerste nieuwsbrief over de stedenbanden en de projectrelatie van de gemeente Wageningen.

In 2007 zijn de stedenbanden van de gemeente Wageningen geëvalueerd. In het evaluatiearapport werd opgemerkt dat de informatie-

voorziening over de stedenbanden en de projectrelatie beter kan. De gemeente Wageningen wil samen met de betrokken Stichtingen en

werkgroep minimaal 1x/jaar een nieuwbrief uitbrengen waarin u op de hoogte wordt gehouden van de (toekomstige) activiteiten. 

De gemeente Wageningen heeft twee formele stedenbanden: met de gemeente Mörfelden-Walldorf (Duitsland) en  de gemeente Gödöllö

(Hongarije). Daarnaast is er een projectrelatie met het gebied Ndiza (Rwanda).

Werkgroep Mörfelden-Walldorf

Theo van der Zalm
Rob Keppels
Abeltje Diepersloot
Marlou Kursten
Michiel Klinge
Roeland Janssen

Meer informatie;
http://platformmw.web-log.nl

De werkgroep bestaat op dit moment 
uit de volgende personen:

Uitnodiging Expositie (mei 2008)
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Doel
Het doel van de stichting is belangen te
behartigen van diverse contacten van parti-
culiere, culturele, maatschappelijke,
levensbeschouwelijke en sportieve aard.

Activiteiten 2007
Evaluatie stedenbanden
In 2007 heeft de Stichting meegewerkt aan
de evaluatie van de stedenbanden door
VNG International. Dit heeft geresulteerd
in het rapport “evaluatie stedenbanden
Wageningen”. 

Bezoek aan Gödöllö 
Vanaf januari is het bezoek aan Gödöllö in
oktober 2007 een belangrijk agendapunt
geweest tijdens de vergaderingen. Van het
zoeken naar een datum, het bepalen van
het thema, kijken wie er mee zouden kun-
nen tot aan uiteindelijk de organisatie van
het bezoek. Tijdens een privébezoek aan
Gödöllö heeft Kees Beurmanjer met de
gemeente en het burgerplatform in
Gödöllö overlegd over het bezoek.
Als thema voor het bezoek, dat van 3 t/m 8
oktober heeft plaats gevonden, werd geko-
zen: “De rol van de vrouw in de veranderen-
de maatschappij”. De samenstelling van
de groep was zeer divers: burgemeester
Van Rumund en zijn vrouw, raadsleden,
gemeente ambtenaren, vrijwilligsters van
Welvada, een afgevaardigde van de
Vereniging van Wageningse Ingenieurs,
medewerksters van Het Groene Wiel,
onderwijzers en leerlingen van de
Kardinaal Alfrinkschool, de St. Jozefschool
en de Ireneschool, vertegenwoordigers van
de Homogroep Wageningen, leden van de

Stichting Welzijn en Gezondheidszorg
Wageningen-Gödöllö (Stichting WGWG)
en bestuursleden van de Stichting
Stedenband Wageningen Gödöllö.
Op 6 oktober is met hulp van veel delega-
tieleden een presentatie op de Markt in
Gödöllö gegeven. Er waren typisch
Hollandse hapjes en spelletjes, voorlich-
ting over de Gemeente Wageningen en
Wageningen UR, en een speciaal gemaak-
te folder over de Stedenband. De Stichting
WGWG zorgde voor een grote ketel erwten-
soep (een groot succes !!).

Veluweloop
De belangstelling van een groep atleten uit
Gödöllö voor een wedstrijd in Wageningen
heeft geresulteerd in deelname aan de
Veluweloop.

Bezoeken werkgroepen aan en vanuit
Gödöllö
Delegaties van de oecumenische werk-
groep hebben over en weer bezoeken
gebracht. Ook de Stichting WGWG organi-
seerde over en weer bezoeken.

Activiteiten 2008 
Bezoek uit Gödöllö 
Van 9 – 12 oktober 2008  heeft een delega-
tie uit Gödöllö een bezoek gebracht aan
Wageningen. De delegatie bestond uit
leden van REGINA, een vereniging van
voornamelijk vrouwelijke vrijwilligers,
scholieren met leraren en leden van de
Green Club, werknemers uit de gezond-
heidszorg en muzikanten. Tevens maakten
de loco burgemeester van Gödöllö, enkele
raadsleden en de vice voorzitter van het
Platform voor de samenwerking in Gödöllö
deel uit van de delegatie. Totaal namen 45
personen uit Gödöllö deel aan de uitwisse-
ling. De delegatieleden werden groten-
deels ondergebracht bij gastgezinnen.
Voor REGINA was een programma opge-
steld in samenwerking met WELVADA. Dit
programma onderdeel werd gehouden in
Ons Huis en bestond uit een aantal presen-
taties over WELVADA. In de middag is
onder leiding van Melitta Steenhuis van
WELVADA geschilderd. In groepjes van
twee (Hongaars-Nederlands) werd een
schilderij/collage gemaakt met als onder-
werp negatieve en positieve belevenissen
uit je leven. De resultaten waren zeer ver-
rassend. Een aantal leden van REGINA
heeft met de Vereniging voor Wageningse
Vrouwelijke Ingenieurs (WVI) gesproken
over de problematiek en toekomstmoge-
lijkheden voor afgestudeerde vrouwen/
moeders. Hierbij is ondermeer een bezoek
gebracht aan het Future Point en het loop-
baancentrum van Wageningen UR. Het
programma eindigde met een netwerkbij-
eenkomst. Tevens werd een bezoek
gebracht aan de Ommuurde tuin. Dit is een
bedrijf die biologische producten produ-
ceert en verkoopt aan de mensen. Hier
werden de gasten uitgebreid geïnformeerd
over het bedrijf.
De lunch werd gehouden in Restaurant de
Toekomst. Tijdens de lunch werd een uitleg
gegeven over het onderzoek en de werkwij-
ze van het restaurant.
De scholieren, leraren en de Green Club
werden ontvangen door de Kardinaal
Alfrinkschool. Na een week van voorberei-
ding werden de scholieren ‘s morgens 
ontvangen met Hongaarse muziek. De
leerlingen hebben over en weer een pre-
sentatie gehouden over hun woonplaats en
gezamenlijk techniekles gehad. 

Kees Beurmanjer (voorzitter)
Roel Smidt (secretaris)
Paul Quint (lid; sport)
Wil Oudsen (penningmeester; 

sociaal cultureel werk
website)

Ildiko Nagy (lid; Stichting WGWG
tolk/website)

Hans de Jong (lid; Stichting WGWG)

Leden:

Stichting Stedenband Wageningen Gödöllö

Nederlandse hapjes in Hongarije (oktober 2007)
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Na een gezamenlijk lunch werd de dag
afgesloten met een rondleiding door de
Blauwe Kamer samen met alle leerlingen
van groep 7 en 8 van de Kardinaal
Alfrinkschool.
Het programma voor de medewerkers uit
de gezondheidszorg was georganiseerd
door de Stichting Welzijn en
Gezondheidszorg Wageningen – Gödöllö. 
Op zaterdagochtend heeft Gödöllö zich op
de Markt gepresenteerd. In de kraam lag
informatie over Hongarije en er was voor
Hongaars eten en drinken gezorgd. Een
muziekgroep zorgde voor de muzikale
omlijsting. Veel Wageningers hebben de
kraam bezocht.

Op zaterdagmiddag hebben de gasten op
Hoekelum geleerd hoe je een Nederlandse
kaas maakt.
Zaterdagavond vond het afscheidsfeest
plaats in het WICC. Naast eten, drinken en
muziek heeft de burgemeester, samen met
de loco burgemeester van Gödöllö de nieu-
we website van de stedenband geopend.
Deze website is te vinden op:
http://www.stedenbandwageningengodol-
lo.eu. De website is gemaakt door Frits
Mijnhard van Webweelde en is tweetalig
(Nederlands en Hongaars). Uit de reacties
van de delegatieleden uit Gödöllö bleek
dat het programma zeer op prijs is gesteld,
zowel qua organisatie als qua inhoud. 

All the hungarien participants enjoyed this
visit in Wageningen. You made a very vari-
ous and interesting program, and we got a
lot of good ideas in Wageningen. For exam-
ple the girls of Regina are planning to
make mosaic too in the Regina House. 
Thanks for the good organization and I
hope we can return this hospitality in
Gödöllõ, in October next year.

Aan de voorbereiding en uitvoering van het
programma hebben diverse Wageningse
organisaties (o.a. WELVADA, VWI,
Kardinaal Alfrinkschool, Groene Wiel,
WGWG) meegewerkt. Zonder de grote
inzet van deze organisaties en de gastge-
zinnen was het niet mogelijk geweest om
zo’n uitgebreid en gevarieerd programma
op te zetten. Ook de prettige samenwer-
king met de gemeente Wageningen heeft
sterk bijgedragen aan het slagen van deze
uitwisseling.

Samenwerking met andere stedenbanden.
De Stichting Stedenband Wageningen
Gödöllö en de werkgroep Mörfelden-
Walldorf zijn in de zomermaanden hard
aan het werk geweest om een gezamenlijke
website op te zetten. 
Deze site, www.partnerstad.nl is inmiddels
online en werkt als link naar de individuele
sites van de samenwerkingsverbanden met
Gödöllö, Mörfelden-Walldorf en Ndiza.
Ook komt er een gezamenlijke brochure
met Mörfelden-Walldorf. 

Stichting gaat Internet helpen realiseren
op vier scholen in Ndiza
De Stichting Samenwerking Wageningen-
Ndiza gaat  Internet helpen realiseren op
vier middelbare scholen in Ndiza. In dit
project zullen Wageningers samenwerken
met de schooldirecteuren in Ndiza, het
Comité de Jumelage, het district Muhange

en de lokale NGO Association pour la
Contribution au Developpement a la Base
(ACDB) in Gitarama. Het voorlopige plan is
vastgesteld onder leiding van bestuurslid
Egbert Hoving, die tussen 9 en 12 juli Ndiza
heeft bezocht.   
Het idee kwam voort uit de jaarvergadering
op 13 mei, die als thema ICT op het
Afrikaanse platteland had. Uit de ICT-pro-
jecten die op het Rwandese en Zambiaanse
platteland al zijn gerealiseerd, bleek dat
Internet veel kan betekenen voor een plat-
telandsgemeente. Dit geldt onder andere
voor de scholen: leerlingen en docenten
kunnen via Internet actuele informatie
betrekken, en ervaring met ICT vergroot de
kans op een baan. 

Stichting Samenwerking Wageningen Ndiza

Ida Blok 
Marianne Heselmans
Onno van Gilst
Egbert Hoving

De Stichting Samenwerking Wageningen
Ndiza bestaat uit de volgende personen:

bouw kinderkliniek Nyabinoni

Hongaarse marktkraam in Wageningen (11 oktober 2008)
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