
Nieuwsbrief stedenbanden en

      internationale projectrelaties 2017 en 2018 

In deze nieuwsbrief blikken we graag met u terug op de activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden met onze internationale 
vriendschaps- en stedenbandrelaties.  

Voor de nieuwe lezers: Wageningen heeft sinds 1992 een 
stedenbandrelatie met het Duitse Mörfelden-Walldorf en het 
Hongaarse Gödöllo".. Daarnaast heeft Wageningen sinds 1979 
ook een projectrelatie met Ndiza (Rwanda), en sinds 2009 een 
vriendschapsrelatie met de Chinese stad Zhangzhou. 
 
2017 stond vooral in het teken van de viering van de 25 
jarige stedenbandrelatie met Mörfelden-Walldorf en met 
Gödöll0.Het 25 jarig jubileum met Mörfelden-Walldorf werd 
in mei groots gevierd in Wageningen, met als afsluiting een 
“Tisch von MW”. Meer dan 120 gasten uit beide gemeenten 
zaten aan tafels in de Raadzaal van het stadhuis en werden 
getrakteerd op streekproducten uit Mörfelden-Walldorf en 
een muzikaal/cultureel programma met zowel bijdragen uit 
Wageningen als uit Mörfelden-Walldorf. 

 
In september werd het feest nog een keertje gevierd in 
Mörfelden-Walldorf, en ook daar was er een spectaculair  
programma georganiseerd.  
In oktober werd het 25 jarig jubileum met Gödöllo"

 in Hongarije gevierd met o.a. een conferentie over de 
stedenbandrelatie en een prachtig optreden van Marlies 
Claasen met het Budapest Saxophone Quartet. 
Ook in 2018 hebben veel ontmoetingen en uitwisselingen 
plaatsgevonden. De Stichting Stedenband Wageningen 
Gödöllo" , de werkgroep Mörfelden-Walldorf en de Stichting 
Samenwerking Wageningen Ndiza spelen hier een belang-
rijke, cruciale rol in. Zij onderhouden de contacten met de 
deelnemende scholen (Piekschool, Pantarijn), Wageningse 
organisaties, sportclubs etc. 
Hun verslagen vindt u in deze nieuwsbrief. 

Veel leesplezier!

Groepsfoto Gödöllö



Gödöll0"            
25 jaar Stedenband Wageningen – Gödöll0"

Op woensdag 4 oktober 2017 om 20.00 uur vertrok een bus met daarin vertegenwoordigers van verschillende 
organisaties uit Wageningen naar Gödöllo" .
De volgende dag om 16.00 uur wordt de bus verwacht in Gödöllo"  . Een behoorlijke rit voor de boeg dus.

 
 

Iedereen probeert het zo comfortabel mogelijk te maken

Een enkele maal wordt gestopt om de benen te strekken en 
te roken.Via Wenen rijden we eerst naar Esztergom. 

Hier bevindt zich een grote Basiliek.

Het maken van foto’s  van de koepel vraagt enige inventiviteit.

Vanaf de heuvel waarop de Basiliek staat zie je de Donau 
met aan de overkant Sturovo in Slowakije.
Na deze stop rijden we verder langs de Donau richting 
Gödöllo"  .

Bij de aankomst in het Cultuurhuis van Gödöllo"   geeft Csaba 
Péterfi informatie over het programma en maken de deelne-
mers kennis met hun gastgezin.
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Conferentie
Tijdens het bezoek werd teruggekeken naar de afgelopen 25 jaar. Burgemeester György Gémesi van Gödöllo"    en 
burgemeester Geert van Rumund gaven beide hun visie op de stedenband en wat dit voor beide steden betekend heeft.

   

Burgemeester György Gémesi                                                                  Burgemeester Geert van Rumund

Een aantal personen, sommigen vanaf het begin betrokken bij de stedenband,  vertelden over het begin en ontwikkelingen 
in de afgelopen 25 jaar. Oud burgemeester van Wageningen, Michel Jager, tekende, samen met de burgemeester van Gödö-
llo"  in 1992 de Samenwerkingsovereenkomst.

 V.l.n.r. Hans de Jong (WGWG), Ingrid Czeglédi (Egyesített Szociális Intézmény), Agnes Szedmak (Platform Gödöllo"  – Wage-
ningen), Kees Beurmanjer (Stichting Stedenband Wageningen – Gödöllo"  ), Michel Jager (oud burgemeester Wageningen), 
Zolt Fábián (voormalig wethouder Gödöllo"  )

Optreden MG Dance
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Concert Marlies Claasen & Budapest Saxophone Quartet
Wageningen bood de inwoners van Godollo"   een concert van Marlies Claasen & het Budapest Saxophone Quartet aan.

de Markt
Wageningen presenteert zich op de markt in Godollo"  

Wij hebben liever poffertjes.

Wageningse erwtensoep

Demonstratie Wageningse schermers



pag. 5

Verrassing gemeente Gödöllo"     voor de Wageningers

Conferentie Hongaars-Nederlandse stedenbanden
In november 2017 organiseerde de Hongaarse ambassade een conferentie voor gemeenten uit Nederland en Hongarije 
die met elkaar een stedenbandrelatie hebben. Zowel de Hongaarse ambassadeur in Nederland, de heer András Kocsis 
als de Nederlandse ambassadeur in Hongarije, de heer René van Hell waren hier bij aanwezig.

Met dank aan Jaap Mons voor de foto’s.  Meer informatie en beeldmateriaal is te vinden op www.stedenbandenwageningen.nl

Terugreis
Na het bezoek aan Boedapest vertrok de bus naar Wageningen

De Nederlandse ambassadeur in Hongarije, René van Hell De Hongaarse ambassadeur in Nederland, András Kocsis
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Mörfelden-Walldorf 2017
25 jaar Stedenband Wageningen – Mörfelden-Walldorf

Viering 25 jaar stedenband in 
Wageningen
6 en 7 mei hebben we 25 jaar stedenband ge-
vierd met de Duitse stad Mörfelden-Walldorf. 
Al veel meer dan 25 jaar zijn er vriendschaps-
banden met deze stad onder de rook van 
Frankfurt, ooit begonnen vanuit de vredes-
beweging en versterkt toen er gezamenlijk 
werd gestreden tegen de uitbreiding van een 
nieuwe landingsbaan van het vliegveld Frank-
furt. 25 jaar geleden heeft dat geresulteerd 

in het ondertekenen van een formele Stedenband tussen 
Mörfelden-Walldorf en Wageningen.
Nu, 25 jaar later, is de band nog steeds hecht en zijn we 
graag in elkaars gezelschap, op formele én informele 
wijze. Reden te over om een feestje te vieren. En dat doe 
je natuurlijk met elkaar, maar ook met de bewoners van 
Wageningen die een band voelen met onze Duitse partner-
stad. Op zondag 7 mei is daarom een speciale versie van 
de tafel van W opgezet, voor deze keer omgedoopt in de 
‘Tisch van MW’. Hieraan namen 130 mensen plaats om te 
proeven van Duitse streekproducten, theater en muziek. 
En het was een feestje!

Zaterdagmiddag, ontvangst in Beeldengalerij Het 
Depot
Het bezoek van de Duitse delegatie begon op een markan-
te plek in Wageningen: Beeldengalerij Het Depot. 
Hier, aan de Arboretumlaan in Wageningen, was ooit het 
botanische onderzoek complex van de Universiteit geves-
tigd. Nu is dit gebouw omgetoverd tot een beeldengalerij.
Beeldengalerij Het Depot is een museaal podium voor de 
hedendaagse beeldhouwkunst en stelt daarbij de ont-
plooiingskansen van de kunstenaar centraal: van mensen 
voor mensen. De collectie beelden bestaat uit torsen en 
fragmenten van het menselijk lichaam.
Het fijne van een bezoek aan het depot is dat beelden
aangeraakt en betast mogen worden. Een bijzondere 
ervaring, want daarmee wordt voelen een extra aspect van 
kunst ervaren.

Excursie naar het bijenhuis en bienenhotel Wageningen
In Mörfelden-Walldorf staat een bijenhotel. Die bestaat uit 
segmenten van een holle boomstam, met aan de binnen-
zijde gaatjes waar bijen kunnen nestelen en overwinteren. 
In Wageningen staat er ook één. Deze bestaat uit de ande-
re delen van de boomstam die voor het eerste bijenhotel is 
gebruikt. Zou je deze twee bijenhotels samenvoegen, dan 
is de boomstam waar ze uit gemaakt zijn weer compleet.
Uiteraard willen onze Duitse bezoekers graag het zusje van 
hun bijenhotel zien. Dus wat doe je dan… Je vraagt de bus-
chauffeur drie keer de rotonde te nemen, zodat iedereen 

een goede blik kan werpen op het hotel. Nou ja ieder-
een…. De mensen aan de rechterkant van de bus hadden 
een prachtig uitzicht over de Eng… 

Opening fototentoonstelling “Ontmoeten”
Na het bezoek aan Het Depot ging men te voet op weg 
naar Ons Huis, een locatie van Solidez, waar ontmoe-
ten centraal staat. Hier worden verbindingen gelegd en 
activiteiten georganiseerd voor veel verschillende groepen 
inwoners van Wageningen. Een mooie locatie om een foto-
expositie met het thema Ontmoeten te tonen.
16 fotografen, 10 uit Wageningen en 6 uit Mörfelden-
Walldorf, hebben 20 foto’s gemaakt naar aanleiding van 
het thema. Waarbij in het overleg de banden tussen beide 
fotoclubs ook werden aangehaald, en al gesproken is over 
toekomstige samenwerking in exposities. Een mooi voor-
beeld van hoe samenwerking met verenigingen en clubs 
met onze partnerstad kan werken.

Eten bij Rumah Kita
Uiteraard moet ook de inwendige mens verzorgd worden 
tijdens een weekeinde met veel activiteiten. Rumah Kita, 
het Verpleeghuis voor Indische en Molukse ouderen in het 
centrum van Wageningen, huist 160 Indische en Molukse 
ouderen uit heel Nederland. In het sfeervolle restaurant van 
Rumah Kita vindt dagelijks de ‘kumpalan makan’ plaats. Er 
staat dan een verse, zelfbereide Indonesische maaltijd op ta-
fel. Daar wilden we onze Duitse gasten ook graag kennis mee 
laten maken en dus werd Rumah Kita gevraagd een Indisch 
buffet te maken. We hebben er heerlijk gegeten. En wat een 
prachtig versierd toetjesbuffet was er gemaakt! Burgemees-
ter Becker van Mörfelden-Walldorf kreeg uit handen van 
Burgemeester Van Rumund een beeldje van Jits Bakker aan-
geboden, om de vriendschapsbanden te versterken. Ook was 
er een presentje voor Käte Klopper, die op 4 mei 86 jaar oud 
is geworden, en zich al ruim voor de start van de Stedenband 
inzette voor de vrouwengroepen en de vredesbeweging. Zij 
werd door Burgemeester van Rumund in het zonnetje gezet. 



Aan het einde van de avond werd er nog even gedanst en 
gezongen met de band. Het was een mooie avond.

Rondleiding door het nieuwe stadhuis
We hebben een rondleiding door het nieuwe stadhuis 
gekregen van de burgemeester zelf. Hij heeft beeldend 
uitgelegd hoe de nieuwe handenwassystemen in de toilet-
ten functioneren (er wordt per jaar een half stadhuis aan 
water bespaard op deze manier) en natuurlijk moesten we 
dat allemaal proberen.
Daarna zijn alle ruimtes en vergadermogelijkheden (onder 
andere hangstoelen en zitzakken) nauwkeurig onderzocht, 
alvorens de ‘eigen’ vergaderzaal bekeken werd. Eigen zaal 
ja, er is in het Wageningse stadhuis een vergaderzaal met 
de naam “Mörfelden-Walldorf”, getuige het bordje in de 
gang. Ook de nieuwe kantine, de trouwzaal en het kantoor 
van de burgemeester werden getoond. Onze Duitse gasten 

waren onder de indruk van de wijze waarop het stadhuis 
verbouwd was en genoten van de manier waarop aan alle 
details aandacht was gegeven.

Tisch von Mörfelden-Walldorf
En dan het hoogtepunt van het weekeinde: de tafel van W. 
Deze keer omgedoopt tot de Tisch van MW. Hier konden 
de Duitse gasten kennis maken met een heleboel Wa-
geningers die affiniteit hebben met Duitsland, en dan 
met name met onze partnerstad. Onze gasten hadden 
asperges (het is het seizoen), bratwurst en erdbeerenmar-
melade meegenomen, streekproducten die in de wijde 
omgeving van Mörfelden-Walldorf bekend zijn. 
De Wageningse koks hebben hier een verrassend 
7-gangen menu mee samengesteld. We hebben 
heerlijk gegeten en genoten van een niet alledaag-
se presentatie van theater, muziek en dans.
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Viering 25 jaar stedenband in Mörfelden-Walldorf

Fest der Vielfalt

Avondprogramma: opening fototentoonstelling Ndiza, ondertekening resolutie en feestptogramma



Opening tentoonstelling Sobibor " Erinnerung verjährt nicht"

Tijdens de viering van het 25-jarig bestaan van de steden-
band tussen Wageningen en Mörfelden-Walldorf werd 
ook de tentoonstelling over voormalig vernietigingskamp 
Sobibor geopend door Josan Meijers, Gedeputeerde van 
de provincie Gelderland.  
 
 

 
De tentoonstelling stond op de plek van een voormalig 
werkkamp in Mörfelden-Walldorf. Tijdens de Tweede We-
reldoorlog werkten daar ongeveer 1700 Hongaars Joodse 
vrouwen aan één van de landingsbanen van vliegveld 
Frankfurt.
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Zwemestafette in Mörfelden-Walldorf
Bas Quint en Jos Naber uit Wageningen op de fiets naar Mörfelden-Walldorf.

Ze hadden als wens deel te nemen aan het twaalf uur durende zwemmen in Mörfelden. Ze zijn niet alleen gepassio-
neerde zwemmers, maar ook professionele fietsers en ze besloten  om op hun racefietsen naar Mörfelden-Walldorf 
te reizen. Ze hadden drie dagen nodig en reden 150 kilometer tijdens de eerste twee dagen en 120 kilometer op de 
derde dag.

Alles verliep voorspoedig. “We brachten onderweg de 
nachten door in een tent”, zegt Jos Naber. Drie minuten 
voor aankomst ging de voorband van de fiets van Bas 
Quint kapot. Na een vertraging kwamen ze een paar uur 
later aan bij Dalles in Mörfelden. De weg was overwegend 
vlak”, zei Quint. Alleen in Koblenz tot net voor Wiesba-
den zouden ze veel “op-en-neer” hebben gehad. Omdat 
Quint in een fietsenwinkel in zijn thuisland werkt, hebben 
de twee fietsers veel vertrouwen in de veiligheid van hun 
hoogwaardige racefietsen.
Marten Quint, de broer van Bas Quint, beleefde een mo-
ment van schrik, toen zijn auto met tenten en accessoires, 
op de snelweg last kreeg van een hete schijfrem. “Ik ben 
blij dat er niets gebeurd is en de werkplaats in staat was 
om de schade op korte termijn te herstellen,” vertelde 
Marten.

Burgemeester Heinz-Peter Becker (SPD) presenteerde hen 
een badhanddoek met een geborduurd embleem van de 
stad. “Met de lange reis heb je een extra evenement voor 
jezelf gemaakt”, zei hij tegen de reizende vertegenwoor-
digers van de tweelingstad Wageningen, waartoe ook 
familieleden van de Nederlandse wielrenners behoorden.
Onder het toeziend oog van de SKV-spelers in okergele 
T-shirts zwemmen de deelnemers meter voor meter op vier 
banen. Ze hebben het lang volgehouden: de twee jonge 
zwemmers van de SKV, Laura D’Alessio en Paula Paß. De 
volgende dag waren twaalf zwemmers uit Wageningen in 
het buitenzwembad van Mörfelden te zien, terwijl ze hun 
banen trokken tijdens de zevende estafette van het twaalf 
uur zwemmen, die SKV jaarlijks organiseert. De twaalfja-
rige Rinze Oudsen heeft 2.000 meter afgelegd. “Alles is 
geweldig en goed georganiseerd,” zei hij. Bas Quint daar-
entegen moest opgeven na ongeveer 1.000 meter. “Ik had 
kramp in mijn been,” verklaarde hij enigszins bedroefd, 
maar was blij met de enorme prestatie van zijn vriend die 
de grens van 6.000 meter kon bereiken. “En wat zeg je 
van mijn vader Paul Quint. Hij wordt volgende week 61 en 
zwemt meer dan 5.000 meter” Vijf records. Uiteindelijk 
stond het team van “Wageningen” aan de leiding met in 
totaal 71.000 zwemmeters. 859.700 meter en vijf records 
waren het resultaat van de zwemdag. Benjamin Dotzauer 
slaagde erin 38.100 meter te halen en was daarom de 
beste van de mannen. Karin Hauser met 23.000 de beste 
van alle vrouwelijke zwemmers, maar slechts net voor 
Olivia Motel, die de langste afstand bereikte met 22.500 
meter in de rating “meisjes”. “Een geweldige prestatie”, 
prees mede-organisator Torsten Becker. De winnaar van 
de “schoolklas” was 8b van de Bertha-von-Suttner-Schule 
met vijf deelnemers. In de estafette waren de zwemmers 
van de TSG Darmstadt de sterkste en wezen “Team Mö-
Wathlon” naar de derde plaats. De jongste wateratleten 
in de twaalf uur durende zwemtocht die dag waren Florian 
Bülte, zes jaar, en Luisa Welsch, vijf jaar.
De Wageningers hadden alle reden om gelukkig te zijn. 
Zelfs Marnix Breedveld, die problemen heeft met de 
schouder sinds een fietsongeluk, verbeet zich en hield 
dapper stand.
De Quints en hun teamgenoten namen zeer tevreden hun 
trofee mee naar huis. Volgend jaar komen ze zeker terug.
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Zhangzhou 2017
Activiteiten met Zhangzhou/China

Chinees Nieuwjaar 2017 – start van het Jaar van de Haan
Zondag 22 januari 2017 vierden de Chinese studenten in Nederland alvast het nieuwe Chinese Jaar in Wageningen. Op 
de campus kwamen honderden Chinese studenten uit heel Nederland bij elkaar. Burgemeester Van Rumund verwel-
komde de studenten in Wageningen en wenste hen alvast een gelukkig jaar van de Haan! Zaterdag 28 januari vond de 
viering van het Chinese Nieuwjaar in Den Haag plaats. Vertegenwoordigers van verschillende ministeries,  provincies en 
gemeenten, waaronder Wageningen, waren aanwezig.

Overige activiteiten 

Ontmoeting tussen burgemeester Van Rumund en de Chinese ambassadeur Wu Ken.



Conferentie Nederlandse-Chinese overheden september 2017 in Den Haag 

Ontvangst delegatie Zhangzhou in Wageningen
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Activiteiten in 2018
4 mei 2018
Jaarlijks is er een vertegenwoordiging vanuit de partnersteden Mörfelden-Walldorf en Gödöllo" aanwezig om de 
activiteiten op 4 en 5 mei bij te wonen. Zij leggen op 4 mei namens hun gemeenten ook een bloemstuk bij het 
Monument voor de Gevallenen.

Gödöllo"   2018 
In 2018 waren er verschillende uitwisselingen met onze 
partnerstad Gödöllo". . In maart brachten leerlingen van het 
Pantarijn een bezoek aan het Török Ignác Gymnasium. 
Rond 4 en 5 mei vond het tegenbezoek plaats. Van 4 – 7 
oktober 2018 vond de jaarlijkse uitwisseling plaats. Dit 
keer in Wageningen. De grootste delegatie (63 personen) 
ooit uit Gödöllo"

  
bezocht Wageningen. De groep was zeer 

divers en bestond onder meer uit basisschoolleerlingen, 
werkers in de gezondheidszorg, gepensioneerden, biblio-
thecarissen, betrokkenen bij de vrijwilligersorganisatie 
Civil House, leden van een jongerenorganisatie, kerken, 
2 dansgroepen en schermers. De gemeente was vertegen-
woordigd door de burgemeester en een raadslid.
Voor alle deelnemers was een programma op maat ge- 

maakt. Veel Wageningse organisaties hebben een grote  
bijdrage geleverd bij het slagen van het bezoek. Evenals 
bij vorige uitwisselingen waren de gastgezinnen van groot 
belang bij het slagen van het bezoek. Op de Markt heeft 
de stedenband zich gepresenteerd met een kraam waar 
Hongaarse hapjes en drankjes konden worden geproefd. 
De Pantarini’s zorgden voor de muziek en er kon gekeken 
en meegedaan worden met Hongaarse dansen. Zaterdag-
avond was de afscheidsavond. Van het bezoek is een 
beeldverslag gemaakt. Dit is te vinden op de volgende link:  
https://www.youtube.com/watch?v=6w0gcBijRl8&t=154s
De video is ook te zien via onze website:
https://twincitieswago.wordpress.com/video/  
Stichting Stedenband Wageningen Gödöllo"

MGDancers en dansers uit Gödöllo" kregen een trainingles van dansdocent John Wooter bij Artez, afdeling dans in 
Arnhem
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Scholenuitwisseling Pantarijn met Török Ignac Gymnasium
Ook in 2018 wisselden de beide scholen uit, met weer een nieuwe groep leerlingen. In mei was er naast een vol program-
ma rondom herdenken en vieren een bijeenkomst op het stadhuis van Wageningen, waar de hele groep met elkaar op de 
foto paste.

Verslag bezoek politie Gödöllo" aan Wageningen
Door de Hongaarse collega’s werd een bezoek gebracht 
aan het politiebureau te Wageningen. Door de teamchef 
Menno van Bruggen werd o.a. uitleg gegeven over werk-
zaamheden en bevoegdheden. Lange tijd werd stilgestaan 
bij de verhoudingen tussen het bestuur en de lokale 
driehoek.

Natuurlijk moest ook het bureau bekeken worden. 
De rondleiding gaf toch wel enkele verschillen weer tussen 
en bureau in Nederland en die in Hongarije. Uiteraard 
ontbrak een bezichtiging van de voertuigen hierbij niet. 

Nadat het theoretische was besproken werd het operationele bekeken. Er werd een bezoek gebracht aan de oefeningen 
van de ME die op dat moment op de trainingsbase Weeze in Duitsland werden gehouden. De opzet en inhoud van het ge-
leerde kwam veel overeen met de Hongaarse werkwijze. Terug in Nederland werd het operationeel centrum (meldkamer) 
in Arnhem bekeken. Verrassend was dat hier zowel de politie, brandweer als GGD, anders dan in Hongarije, samen in één 
ruimte werken. Door een collega van de politie werd nog tekst en uitleg gegeven over het ontstaan en de werkwijze van 
een SGBO (Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden) bij calamiteiten.Na afloop werd nog snel even een stil gestaan bij de 
herinneringen van de Tweede Wereldoorlog. Zo werd de John Frostbrug en enkele monumenten rond deze brug bezocht.



pag. 15

Optreden koor Török Ignác Gymnasium in het stadhuis

Mörfelden-Walldorf 2018

• 28 april: Opening van de  tentoonstelling “Spargel in alten Büchern” in Mörfelden-Walldorf met o.a. oude, zeldzame 
boeken uit de collectie van Wageningen UR over asperges, meegenomen door de curator voor speciale tentoonstellingen 
van de universiteit, mevrouw Drs. Liesbeth Missel.

• 4 – 5 mei: Een officiële delegatie uit Mörfelden-Walldorf, met onder andere burgemeester Heinz-Peter Becker, was aan-
wezig in Wageningen.

• 8 – 10 juni: Jeu de boules; een delegatie van de Boulefreunde der SKG Walldorf bracht een bezoek aan SSS Wageningen. 
• 14 juli: Studentenorkest De Ontzetting trad samen met het orkest van SKV Mörfelden op in Mörfelden-Walldorf optreden. 
• 18 augustus: de Wageningse Watervrienden namen deel aan het “Mörfelder 12-Stunden-Schwimmen in het  

Waldschwimmbad Mörfelden. 
•  6 – 9 september: de Freundeskreis uit Mörfelden-Walldorf bracht een bezoek aan Wageningen. Burgemeester Van Ru-

mund ontving hun met een high tea in het stadhuis en gaf vervolgens een rondleiding. 

Optreden studentenorkest De Ontzetting

Ontvangst Freundekreis
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Ndiza
Studenten uit Wageningen wonen en werken midden 
tussen de inwoners van Ndiza. Ze studeren en doen hun 
onderzoek, gaan er naar de kerk, en spelen voetbal met de 
jeugd. Uiteraard worden daarbij heel veel foto’s gemaakt. 
Hier maken Thijs en Tim een selfie samen met twee jon-
gens uit Ndiza die hun zelfgemaakte voetbal vasthouden. 
Zo’n voetbal doet het overigens prima op het lokale harde 
voetbalveld en raakt nooit lek.

Thijs en Tim doen onder andere onderzoek naar de kwali-
teit van water. Bij het veldonderzoek schakelen ze zoveel 
mogelijk lokale jeugd in. Voor henzelf is dat handig en 
leuk, maar voor de lokale schoolkinderen is het een zeer 
leerzame ervaring. Ze zien hoe de Nederlandse studenten 
te werk gaan en ze leren veel over wetenschappelijk on-
derzoek. Ook leren ze om met andere ogen naar hun eigen 
omgeving te kijken. Tenslotte ontstaan er natuurlijk vele 
gesprekken en leren de schoolkinderen en passant veel 
over de verschillen tussen Nederland en Ndiza. En uiter-
aard wil iedereen met de studenten op de foto.

Studenten uit Wageningen die voor hun stage naar 
Ndiza gaan, werken uiteraard mee met de maande-
lijkse volkswerkdagen. Op die dagen werkt iedereen 
mee om bijvooorbeeld openbare ruimte te onderhou-
den of bomen te planten. Tijdens deze dagen ontstaan 
er vanzelf gesprekken over hoe dit in Nederland 
georganiseerd is en de verschillen tussen Nederland 
en Rwanda. Deze gesprekken zijn niet alleen voor 
de Nederlandse studen leerzaam, maar ook voor de 
mensen in Ndiza.

De Nederlandse studenten wonen en werken midden in 
het dorp en doen met alles mee. Hier spelen ze mee in 
een voetbaltoernooi dat georganiseerd wordt door de 
lokale school. Ze geven op die school ook Engelse les en 
vertellen daarbij van alles over Nederland en hun eigen 
leven.
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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

(vervolg) Ndiza
De studenten kunnen de hele dag wel selfies met lokale 
schoolkinderen maken. Wazungu, wazungu klinkt het 
voortdurend om hen heen. Wat ze ook doen en waar ze 
ook lopen, ze worden overal gevolgd door groepen school-
kinderen.

Tim doet onderzoek naar de kwaliteit van water. Hem valt 
snel op hoe modderig de beek is en hoeveel grond die van 
de landbouwgronden meeneemt. Dat is zonde natuur-
lijk want die grond is juist vruchtbaar. Samen met lokale 
schoolkinderen verzamelt hij op vele plekken watermon-
sters en vergelijkt ze in het laboratorium van de hoge-
school in Muhanga, de provinciestad waar Ndiza onder 
valt.


