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Jubileumjaar: [ruim] 12,5 jaar stichting stedenband! 

Het jaar 2019 was bijzonder: in 2005 kwam de stedenband met zusterstad Dordrecht (Emalahleni) van 

de grond. Een periode later startte ook de stichting Dordrecht-Dordrecht en deze vierde in 2019 dus 

haar 12,5e verjaardag. Dat werd gevierd met een bijzondere jubileumbijeenkomst en maar liefst twee 

werkbezoeken aan de zusterstad in Zuid-Afrika, waarvan één in het teken stond van de kennismaking 

van burgemeester Wouter Kolff met het Zuid-Afrikaanse Dordrecht. Maar ook de nodige projectsteun 

werd gerealiseerd en nieuwe verbindingen gelegd tussen beide steden. Kortom, een bijzonder en 

geslaagd jaar voor de stedenband.  

 

Werkbezoek Februari 

In februari werd een werkbezoek gebracht aan Dordrecht Zuid-Afrika door  bestuursleden Sonja van 

Oeveren en Jan Janssen. Ook coördinator Merlijn Timmers was onderdeel van de delegatie. Focus lag 

enerzijds op het voorbereiden van het kennismakingsbezoek van burgemeester Kolff in april van 2019. 

Anderzijds op de samenwerking met The Foundation en opvolging van projecten in de zusterstad. De 

belangrijkste uitkomsten van het werkbezoek zijn: 

1. Actieve ondersteuning aan de 

basisschool in Munniksville. Dit 

kleine schooltje in een van de 

armeren delen van Dordrecht 

worstelt elk jaar met de uitdaging 

de school open te houden en goed 

onderwijs te bieden voor de grote 

groep leerlingen. Ook in eerdere 

jaren werd ondersteuning gegeven 

aan deze school, bijvoorbeeld door het plaatsen van een scheidingswand in een van de grote 

lokalen om zo twee gescheiden leslokalen te realiseren. Maar ook werden brieven uitgewisseld 

tussen leerlingen in Nederland en Zuid-Afrika. Om dit laatste beter mogelijk te maken werd 

ondersteund door de Dordrechtse Ondernemers Vereniging [DOV] een eigen 

internetaansluiting voor de school mogelijk. Dit maakt lesaanbod diverser en eigentijdser; ook 

in Zuid-Afrika van groot belang. Maar de aansluiting kan ook worden gebruikt om 

briefuitwisseling voortaan per mail te doen.  

2. Ook werd verder ondersteuning gegeven aan de Soupkitchen in Tyoksville (gaarkeuken). 

Fondswerving door met name de DOV, maar ook kerken en voormalig burgemeester Brock 

maakten een grote financiële impuls voor het gaarkeukenproject mogelijk. Met eigen ogen 

kon worden vastgesteld wat het enorme belang is van het verstrekken van gratis warme en 

voedzame maaltijden aan de arme inwoners van deze hooggelegen wijk van Dordrecht ZA. 

Jonge kinderen en ouderen, maar ook alles daar tussen in, vormen twee maal in de week een 

lange rij om de door de onvermoeibare groep van 10 vrouwen bereide maaltijden in ontvangst 

te nemen. Dankzij de financiële steun uit Nederland kon extra kookmateriaal worden 

aangeschaft, maar ook een buffer aangelegd voor de inkoop van ingrediënten. Extra bijzonder 

aan dit project is dat het maar voor een deel afhankelijk is van steun uit Nederland: ook 

ondernemers in Dordrecht ZA dragen gul bij aan het project. Voor de delegatie een van de 

meest indrukwekkende projecten van de afgelopen jaren. 

3. Er werd tijdens het werkbezoek nauw samengewerkt met The Foundation in Dordrecht ZA. Dit 

platform moet uitgroeien tot de sleutel counterpart in de samenwerking tussen beide 



zustersteden. De Foundation bestaat twee jaar en beloofd een belangrijke rol te kunnen 

vervullen in de samenwerking. Tijdens het werkbezoek werd een nieuw bestuur gekozen voor 

The Foundation. Het belang dit te doen vanuit een democratisch proces is groot, maar de 

oplopende spanningen tijdens de verkiezing lieten ook zien hoe kwetsbaar dit proces in Zuid-

Afrika nog is. Resultaat van de verkiezing was een geheel nieuw bestuur. Een mooi resultaat 

maar gelijk ook een enorme uitdaging omdat veel van de reeds opgedane kennis en ervaring 

verloren is gegaan en de relatie in de komende jaren opnieuw moet worden opgebouwd. 

4. Al jaren gaat het gerucht dat de kolenmijn in Indwe opnieuw geopend gaat worden. Dit zou 

een belangrijke impuls kunnen geven aan de werkgelegenheid en economie in de regio. Met 

de initiatiefnemers werd een bezoek gebracht aan de mijn. Het was bemoedigend te zien dat 

er hard gewerkt wordt aan de toegangsweg naar de mijn. Kortom, de kaarten lijken goed 

geschud maar de opening van de mijn is verre van zeker. Mede omdat er een flinke investering 

nodig is van investeerders. Maar de projectleiders zijn positief gestemd; we monitoren dit 

project dan ook met de nodige belangstelling. 

5. Ook de Fieldband kreeg veel aandacht dit bezoek. Allereerst lokaal waar enerzijds werd 

vastgesteld dat de betrokken docenten hard hun best doen de Fieldband overeind te houden 

met muzikanten en dansers. De lessen vinden wekelijks plaats in Anako High School. Anderzijds 

staat de Fieldband onder druk. Financiering lijkt weg te vallen doordat met name de gemeente 

Emalahleni haar budget verder kort. Maar ook zorgen omdat het sociale aspect van de 

Fieldband (de social skills) erg op de achtergrond lijken te zijn geraakt. De delegatie maakt 

daarom een afspraak met het hoofdkantoor van de Fieldband Foundation SA in Johannesburg. 

Daar worden de financiële zorgen bekrachtigd; de Fieldband Foundation staat op het punt de 

stekker eruit te trekken in Dordrecht ZA vanwege te kort aan financiële middelen. Maar zij 

benadrukken ook dat ook hier men van mening is dat de Social Skills teveel op de achtergrond 

staan in Dordrecht en Indwe. We brengen deze zorgen over aan Phumezo, de bandleider in 

Dordrecht en Indwe. En gaan op zoek naar steun voor de Fieldband. 

6. Ook de andere lopende projecten en contacten werden bezocht. En naast de voorbereidingen 

voor het bezoek van burgemeester Kolff en diverse raadsleden werd ook vooruit gekeken naar 

het langdurige bezoek van Pleunie en Sybe de Lint dat gepland staat voor het vroege voorjaar 

van 2020. Daarnaast werden kerken en scholen bezocht, het tuinproject bekeken, kennis 

gemaakt met de (nieuwe) leiding van het lokale ziekenhuis, het multimediaproject kreeg een 

nieuwe impuls, kennis gemaakt met een nieuw tuinproject, etc. Voor een meer uitgebreid 

verslag van het werkbezoek kunt u terecht op onze website. 

 

  



Kennismakingsbezoek burgemeester Kolff 

In april brengt een delegatie onder leiding van Burgemeester Wouter 

Kolff een bezoek aan de zusterstad in Zuid-Afrika. De delegatie bestaat 

met name uit leden van de DOV en een raadslid. Het bezoek is kort 

maar zeer krachtig: er wordt veel gedaan en bereikt. Alle 

sleutelprojecten worden bezocht. Maar ook kennismaking met 

belangrijke netwerken zoals The Foundation, 

ondernemersplatformen, etc. Ook de mijn en het bejaardenhuis 

worden bezocht. Veel indruk maakt het schooltje in Munniksville. 

Enerzijds om wat er bereikt is (de internet aansluiting werkt 

inmiddels). Anderzijds om wat er nog gedaan moet worden: de 

toiletten zijn verstopt en zorgen voor een enorme stankoverlast en 

gebrek aan hygiëne. Belangrijk onderdeel van het 

kennismakingsbezoek is dan ook de verbinding tussen de beide 

burgemeesters. Burgemeester Kolff maakt van de gelegenheid 

gebruik de belangrijkste zaken (Fieldband, school Munniksville) onder 

de aandacht te brengen en toegezegd te krijgen dat hier aandacht aan 

wordt besteed. Een succesvol bezoek waar ook de stichting 

vertegenwoordigt was met de inzet van coördinator Merlijn Timmers 

die met name belast was met het voorbereiden en organiseren van de 

bezoeken aan lokale projecten en contactpersonen.  

Jubileumlezing Adriaan van Dis 

Terwijl burgemeester Kolff en zijn delegatie het Zuid-Afrikaanse Dordrecht bezochten stond de 

stedenband in het Zuid-Hollandse Dordrecht ook op een bijzondere manier centraal. Voor het 12,5 

jarig jubileum was Adriaan van Dis uitgenodigd in The Movies; een project dat samen met Bibliotheek 

AanZet en The Movies werd georganiseerd. Ook boekhandel De Bengel was van de partij. Het werd 

een bijzondere avond waarbij Adriaan van Dis een relatie legde tussen zijn werk en Zuid-Afrika. 

Natuurlijk nam de stichting de gelegenheid ook ten baat om de inzet en projecten over het voetlicht 

te brengen met een filmpje over het werk van de stedenband en de zusterstad in het algemeen. Met 

een uitverkochte zaal was de avond goed bezocht! 

 

Opzet tentoonstelling 

Tijdens het bezoek van burgemeester Kolff werd in samenwerking met sociaal fotograaf Huib Kooyker 

ook een bijzonder project gestart. Op vraag van de stichting verbleef Huib een nacht in de township 

bij een gezin dat zo gastvrij was het leven met Huib te willen delen zodat hij dit als fotograaf in beeld 

kan brengen. Want: het straatbeeld kennen we. Niet alleen uit Dordrecht Zuid-Afrika, maar ook 

vergelijkbare plekken in het land. Maar hoe ziet het leven eruit als de nacht valt? Hoe dient het huisjes 

als keuken, woon- en slaapkamer? Is er sprake van een sociaal systeem en hoe ziet dat er uit? Vragen 

die (deels) beantwoord werden door het mee te maken én in beeld te brengen. Al gaf Huib later aan 

dat, ondanks zijn vele en zeer goede foto’s er altijd ervaringen blijven die zich lastig in beeld vast laten 

leggen. Wie was bijvoorbeeld die ‘friend of the family’ die langskwam? Maar juist dat maakte het ook 

voor Huib een unieke en bijzondere ervaring. De foto’s worden verwerkt in een tentoonstelling die 

vanaf 2020 door Dordrecht gaat toeren. 



 

Projectsteun 

Via de stichting zijn diverse projecten gesteund. Zie ook de bijgesloten jaarrekening. De belangrijkste 

steun werd verleend aan: 

- Het Soupkitchen Project in Tyoksville 

- Het tuinproject* 

- Het Multimedia Centrum 

- Basisschool Munniksville 

* de afgelopen jaren werd voor het tuinproject steevast samengewerkt met Nelly van Rooyen die haar 

tomeloze inzet voor het project deed onder de vleugels van de sociale organisatie ACVV. In 2019 is 

Nelly met welverdiend pensioen gegaan. Daarmee kwam de inzet van ACVV voor het project ook te 

vervallen; er werd geen opvolging gevonden. Gelukkig werd een lokaal contactpersoon (Dimakatso) 

bereid gevonden het project eenmalig te coördineren waarmee het tuinproject in 2019 toch uitvoering 

kon vinden.  

 

Samenwerking Johan de Witt Gymnasium 

In de zomer van 2019 is een samenwerking met het Johan de Witt Gymnasium gestart. Doel van de 

samenwerking is het ondersteunen van de basisschool in Muniksville. Twee leerlingen werken een jaar 

lang aan fondswerving om daarna genoeg geld te hebben om de school een goede impuls te geven in 

onderwijsvernieuwing én zelf naar Zuid-Afrika te reizen om de school te leren kennen en het geld te 

overhandigen. Een unieke ervaring voor de twee leerlingen en een mooie kans om zowel de 

stedenband als de school te profileren. Maar vooral een goede kans voor de school om ondersteuning 

te krijgen. Het najaar van 2019 is gebruikt om het project verder op poten te zetten. Uitvoering ligt in 

2020 (fondswerving in het voorjaar, reizen in oktober 2020). 

 

Overig 

De website is in een nieuw jasje gestoken. De website bevat vooral statische informatie over de 

stedenband. Dynamische informatie wordt vooral via Facebook en overige social media gedeeld, maar 

waar mogelijk ook via offline free publicity. Het nieuwsblad Dordrecht News is met enige onregelmaat 

opgesteld en verspreid (u vindt deze terug op onze website). Binnen het bestuur is afgestemd over de 

koers voor de komende jaren. Dit proces wordt in 2020 verder voortgezet om in 2020 een koers voor 

de komende jaren te bepalen.  

  



Jaarrekening 

 


