
 

 Veel inzet is gedaan om ‘The Foundation’, onze counterpart in Zuid-Afrika, 

op te bouwen en ondersteunen. De belangrijkste resultaten: De Dordrecht News is met grotere 

regelmaat verschenen. Deze krant wordt in Dordrecht Zuid-Afrika gemaakt door een van onze 

partners en in beide steden gebruikt om te informeren. Nieuws over ontwikkelingen en voortgang 

van projecten wordt hierin belicht. Daarnaast is een project voorgedragen door The Foundation: een 

gaarkeuken (Sunrise Soupkitchen). Hier is een fondswervingsactie voor opgezet in zomer 2018, welke 

geresulteerd heeft in voldoende ondersteuning voor dit project voor 2018. 

: De partners van de stedenband zijn zeer belangrijk voor de voortgang, publiciteit en 

projectondersteuning. In 2018 is afgetrapt met een netwerkbijeenkomst, die goed werd bezocht 

door vertegenwoordigers van alle betrokken partnerorganisaties. Gedurende het jaar zijn deze 

verder via persoonlijke relaties (netwerkbeheer), nieuwsbrieven en sociale media op de hoogte 

gehouden van voortgang en ontwikkelingen. Belangrijke voorbeelden: door korte lijnen met de DOV 

is ondersteuning gerealiseerd voor het Multimediacentrum in Dordrecht in de vorm van de aanschaf 

van een nieuwe printer (onder andere voor verspreiding van de nieuwsbrieven). Dit is een direct 

resultaat van het partnerschap met de DOV. In november heeft de stichting deelgenomen aan de 

Maatschappelijke Beursvloer in Dordrecht. Hier zijn enkele concrete afspraken gemaakt voor inzet 

door nieuwe partners te behoeve van de stedenband. De resultaten hiervan zijn verwacht in 2019. 

Partners als de Stadsbibliotheek Dordrecht en The Movies zijn betrokken bij een jubileumactiviteit; 

oorspronkelijk gepland voor najaar 2018 maar inmiddels twee maal verschoven en uitgesteld tot 11 

april 2019.  

: Zichtbaarheid is van groot belang. Allereerst is in 2018 ingezet op de online 

zichtbaarheid. Zo is de website van de stedenband totaal vernieuwd. Hiermee is de site niet alleen 

weer actueel; er is ook een Engelstalig gedeelte toegevoegd zodat ook onze partners in Zuid-Afrika er 

gebruik van kunnen maken. Daarnaast wordt veel gebruik gemaakt van Facebook. Aandachtspunt 

hierbij is dat alleen voor Dordrecht actuele berichten veel lezers opleveren. Daarom is voor 

relevantie en actualiteit gekozen boven frequentie. Vooral aan de waterproblematiek in Dordrecht 

Zuid-Afrika is veel aandacht besteed. Maar ook fondswerving voor projecten is deels via Facebook 

gerealiseerd. In het najaar van 2018 is besloten een in het oog springende activiteit toe te voegen. 

Dit omdat de stedenband de aandacht wel kan gebruiken, en bovendien inmiddels 12,5 jaar bestaat. 

In samenwerking met The Movies en Stadsbibliotheek Dordrecht (zie ook partners) is Dhr. Adriaan 

van Dis benaderd om een lezing te geven daar een deel van zijn werk in het teken van Zuid-Afrika 

staat en bovendien hij als persoon veel publiek trekt.  

: Een werkbezoek stond gepland voor najaar 

2018. Tevens was die periode aannemelijk voor een bezoek in samenwerking met de DOV. Het 

werkbezoek is wegens onrust in Dordrecht (Zuid-Afrika) uitgesteld. Bijkomende reden hiervoor was 

dat een werkbezoek van burgemeester Kolff, gekoppeld aan een ondernemersbezoek niet in dit 

najaar te plannen bleek en uitgesteld is tot april 2019. 

 


