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Terugblik op 2015
In juli 2014 voerden wij een oriënterend gesprek met burgemeester Victor Molkenboer over
de rol die het Burgercomité zou kunnen spelen in de nieuwe opzet van de jumelage met
Steinhagen. Het verzoek werd gedaan omdat de beide Burgercomités sinds 1986 een
constante factor in de jumelage zijn geweest. In december 2014 nam de gemeenteraad van
Woerden het besluit tot een vernieuwde jumelage. De kern van deze uitwisseling bestaat uit
een jaarlijkse bijeenkomst (afwisselend in Woerden en Steinhagen) waar een thema wordt
behandeld dat voor beide gemeenten van belang is en waarbij het uitgangspunt is, dat er van
elkaar wordt geleerd. Besloten werd dat de eerste bijeenkomst zou plaatsvinden in Woerden
met als thema duurzaamheid. De bijeenkomst vond plaats op 4 november 2015. Het
eindrapport is in januari 2016 aangeboden aan de gemeenteraad.
Op het eerste gezicht lijkt het alsof het Burgercomité door deze activiteit, die veel tijd en
energie heeft gekost, zijn belangrijkste taak heeft verlaten. Niets is minder waar. Al in 2013
heeft het Burgercomité de taken van het Millenniumplatform overgenomen. De zogenaamde
Millenniumdoelen zijn in 2015 vervangen door nieuwe doelen. In een daarvan spelen
internationale contacten een grote rol evenals duurzaamheid.
Voor de volgende bijeenkomst is door Steinhagen gekozen voor het thema inclusie. Op deze
conferentie zal het dus gaan over alle maatregelen die de gemeenten treffen om mensen
met een beperking zonder obstakels bij de maatschappij te betrekken. Het Burgercomité zal
hierbij aan de Woerdense kant ook betrokken zijn bij de voorbereiding. In april zal tijdens ons
jaarlijks bezoek aan het Burgercomité in Steinhagen hiervoor tijd worden ingeruimd.
Onze contacten met de leden van het zustercomité in Steinhagen zijn door de jaren heen
bijzonder hartelijk. De samenwerking goed is, zoals blijkt uit de ondersteuning van elkaars
projecten, waarover verder in dit verslag over wordt bericht.
Op 5 maart 2015 organiseerden we een middag voor de vertegenwoordigers van de door ons
gesteunde projecten. Het werd een zeer informatieve bijeenkomst, waarop het Burgercomité
zijn achtergrond goed onder de aandacht kon brengen en de vertegenwoordigers van de
projecten met elkaar kennis maakten en elkaar extra konden informeren. We waren
bijzonder verheugd, dat ook een vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig kon zijn. In
de loop van 2016 plannen we nieuwe bijeenkomst met als thema microkredieten.
Wij danken in dit jaarverslag de Gemeente Woerden, Roche Pharmaceuticals en een aantal
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privépersonen voor hun financiële bijdrage in 2015.
Zonder hen was het niet mogelijk geweest onderstaande projecten in 2015 te ondersteunen.

Onze projecten
Benin
Al vrijwel sinds onze oprichting ondersteunen we twee projecten in Benin. Onze Duitse
partners voelen zich inmiddels ook zeer betrokken bij deze bijzondere initiatieven, vooral na
een bezoek aan Benin een aantal jaar geleden. In februari 2016 bezoekt de voorzitter, Heike
Kunter, opnieuw Benin. Op deze manier zullen we over veel informatie en fotomateriaal
beschikken.
In 2015 hebben we een grote aanvraag ontvangen van Marie Legba voor het opzetten van
een viskwekerij. Het grote bedrag ging onze mogelijkheden te boven, maar doordat de
Duitsers bijsprongen kon de kwekerij toch worden gerealiseerd. Uitgangspunt bij de kwekerij
is in de eerste plaats te voorzien in de behoefte van de dorsbewoners, maar kleinschalige
handel is ook het uiteindelijke doel. Met de opbrengst kan een klein aantal vrouwen
zelfstandig voorzien in hun levensonderhoud.
Een dergelijke activiteit komt in de toekomst wellicht voor een microkrediet in aanmerking.
We zullen ons daarbij laten informeren en adviseren door Els Boerhof, een Woerdense
inwoonster met grote internationale ervaring op het gebied van microkredieten.
Marie Legba ontving via haar organisatie AFAP 2500 euro.

Kundalila
Deze stichting ondersteunen wij al enkele jaren. Zij is opgericht ter ondersteuning van het
werk van een Woerdense arts, Adri van der Maas, in de buurt van Kaapstad in Zuid‐Afrika. Als
zovele artsen wordt zij geconfronteerd met de gevolgen van aids. In het kader van de
preventie werkt zij met dans‐ en theatergroepen.
Doordat de regering, weliswaar erg laat, de zorg voor aidspatiënten op zich heeft genomen
verplaatst de aandacht van Adri van der Maas zich steeds meer van gezondheidszorg naar
sociale activiteiten. Onze bijdrage was bestemd voor de gemengde muziekgroep, die uit
kinderen uit Kleinmond bestaat.
Helaas is het Adri van der Maas niet gelukt naar Woerden te komen en konden we haar niet
ontmoeten.
Kundalila ontving 700 euro.
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EZAKA
Ook in 2015 hebben we Ezaka ondersteund, zij het met kleine bedragen. Nadat een
verwoestende storm heel veel huizen in puin had gelegd, hebben we ons standaardbedrag
van 500 euro noodhulp geschonken.
De aanvraag voor computers en zonnepanelen hebben we met 700 euro gehonoreerd.
Ezaka ontving in totaal 1200 euro.

Burkina Faso
De stichting Buiten de grenzen doet met een zekere regelmaat een beroep ons. In 2015
konden we een aanvraag honoreren en maakten we kennis met twee vertegenwoordigers
van de stichting. Een van hen woont in Woerden en is onze vaste aanspreekpartner, de
andere heeft door zijn huwelijk nauwe banden met Burkina Faso en is regelmatig in het land.
Daardoor is rapportage gegarandeerd.
Buiten de grenzen verzorgt opvang van dakloze tieners, hoofdzakelijk jongens. Zij verzorgen
daarnaast beroepsopleidingen. In deze opvang wordt een keuken ingericht, die op zonne‐
energie zal draaien. Uiteindelijk is het de bedoeling, dat deze keuken selfsupporting wordt.
Buiten de grenzen ontving 700 euro.

Noodhulp
Na de verwoestende aardbevingen in Nepal hebben we op gironummer 555 een bedrag van
555 euro overgemaakt.
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Vergaderingen
Het Burgercomité is in 2015 zeven keer bij elkaar gekomen, waarvan één keer samen met het
comité uit Steinhagen. Zij hebben ons in april bezocht. Normaal gesproken bezoeken we
elkaar ook altijd nog in de herfst, maar deze bijeenkomst hebben we door het ontbreken van
heel dringende kwesties geschrapt. Het Burgercomité in Steinhagen besteedde trouwens
veel tijd aan het 30‐jarig jubileum en in diezelfde periode was het Burgercomité in Woerden
druk bezig met de voorbereiding voor het minisymposium over duurzaamheid. Verder
hebben leden van het Burgercomité zowel in Woerden als in Steinhagen vergaderd met
vertegenwoordigers van beide gemeenten om de conferentie van 4 november voor te
bereiden.
In april 2016 zal in Steinhagen gezamenlijk vergaderd worden.
Bij de gezamenlijke bijeenkomsten valt altijd op, dat de uitgangspunten weliswaar dezelfde
zijn, maar de werkwijze totaal anders. Dit komt o.a. door een andere positie van de lokale
pers in Steinhagen. Daartegenover blijkt, dat onze Woerdense kerken op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking een veel actievere rol spelen dan de kerken in Steinhagen.
Steinhagen heeft sinds kort ook een andere manier van fondsenwerving ingevoerd: meer op
sector gericht dan op project.

Ontwikkelingssamenwerking
Naast onze gebruikelijke vergadercyclus en de twee ontmoetingen met het comité uit
Steinhagen, waarin besluitvorming plaatsheeft over de te ondersteunen projecten, zullen wij
een bijeenkomst over microkredieten organiseren voor vertegenwoordigers van onze
projecten en onze sponsors.
In 2016 zullen we tevens contacten leggen met de basisscholen in Woerden en zo een aantal
projecten met een link naar kinderen onder hun aandacht brengen.
Jumelage
In 2016 zal Steinhagen primair verantwoordelijk zijn voor de organisatie van het jaarproject
en de uiteindelijke bijeenkomst. Net als in 2015 zal het Burgercomité als projectcoördinator
in Woerden zijn. Na dit project zal het Burgercomité in zijn eindrapportage een evaluatie
opnemen met betrekking tot de jumelage pilot van de afgelopen twee jaar. Deze evaluatie
kan meegenomen worden in de besluitvorming binnen de Woerdense raad om voortzetting
te geven aan deze vorm van de jumelage.
We willen in 2016 inventariseren welke Woerdense verenigingen nog steeds contacten
hebben met verenigingen in Steinhagen. We willen onderzoeken op welke manier deze
verengingen een rol kunnen spelen in de vernieuwde opzet van de jumelage en wellicht
actief kunnen worden in ons comité. Ook zoeken we naar mogelijkheden om hen bij
fondsenwerving voor de gemeenschappelijke projecten in Benin te betrekken.
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Millenniumplatform
De zogenaamde Millenniumdoelen zijn in 2015 vervangen door nieuwe doelen.
Internationale contacten spelen daarin een belangrijke rol evenals duurzaamheid. In overleg
met wethouder Tymon de Weger zal worden bekeken hoe deze doelen tastbaar kunnen
worden gemaakt binnen de Woerdense samenleving. André de Boer, die ons heeft
bijgestaan bij het Jumelageproject Duurzaamheid in 2015 zal bij deze gesprekken betrokken
zijn.

Samenstelling bestuur
In 2015 bestond het bestuur uit:
Marijke Engering‐Willems, voorzitter en tijdelijk secretaris
Rumy van der Heuvel, penningmeester
George Becht
Jaap van der Does
Theo Straub
Ulla van der Lit

Woerden, 29 februari 2016
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Stichting Burgercomité Ontwikkelingssamenwerking Woerden
BALANS 2015
Inkomsten
Saldo bet.rek. 1-1-2015
Inkomsten

€ 469,42
€ 6.645,10
€ 7.114,52
STAND PER

SPECIFICATIE
INKOMSTEN
Gemeente Woerden
Bijdrage Steinhagen
Bijdrage Roche
Particuliere donaties
Overig

€ 6.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 510,00
€ 135,10

TOTAAL

€ 6.645,10

Uitgaven
Uitgaven
saldo per 31-12-2015

€ 6.873,20
€ 241,32
€ 7.114,52

Spaarrekening
Saldo
€ 1.797,02

31 december 2015

UITGAVEN
Kundalila
EZAKA
Burkina Faso
AFAP
Giften overig
kosten
Bezoek uit Steinhagen
Sponsordag
Minisymposium
Website
Bankkosten
TOTAAL

totaal giften totaal kosten
€ 700,00
€ 1.200,00
€ 700,00
€ 2.500,00
€ 555,00
€ 752,55
€ 101,20
€ 20,53
€ 304,92
€ 39,00
€ 6.873,20

€ 5.655,00

€ 1.218,20

