Het afgelopen jaar is het relatief stil geweest rondom de
stedenband; er werd weinig nieuws gemeld. Dit had echter een goede reden. Het was een bijzonder
jaar, waarin veel werk achter de schermen is verzet. Geen nieuws voor u als buitenwacht dus, maar dat
is juist goed nieuws. Want er is veel gedaan! Allereerst was het een jaar van reflectie. De stedenband
bestaat in 2015 alweer 10 jaar, en het was tijd om te evalueren hoe het de afgelopen jaren is gegaan.
En er moest koers bepaald worden voor de komende jaren! Hierin
speelde de voorgestelde bezuinigingen van de gemeente Dordrecht
een belangrijke rol. Want duidelijk werd dat het budget voor de
stedenband met zo’n 30% gekort ging worden. Minder budget voor
coördinatie en uitvoerende werkzaamheden, en minder geld voor
activiteiten in Dordrecht vanaf 2015. Besloten is de komende jaren met
een duidelijke focus te werken. Een focus waarin pijlerprojecten in onze
partnerstad centraal staan. Zodat op deze pijlers verder uitgebouwd
kan worden. Er werden drie pijlers vastgesteld, waarvan het tuinproject
de eerste en meest belangrijke is. Daarnaast de FieldBand in
samenwerking met Jubal. En als derde project werd gekozen voor
samenwerking met de gemeente Dordrecht in het Sinako Housing
Project. In de veronderstelling dat dit vanaf najaar 2014 in volle gang
zou zijn. En besloten werd een aantal werkbezoeken af te leggen in de
komende jaren om de banden met onze partnerorganisaties aan te
halen, duidelijke en duurzame afspraken te maken en zorgen voor
goede communicatiekanalen. Dat laatste is zeker belangrijk, want is
nodig om beslissingen op te nemen en vooral jullie, onze achterban,
mee te informeren. En dus werd ingezet op een eerste werkbezoek in
januari 2015: gelijk goed beginnen! U leest meer over dit werkbezoek
in deze nieuwsbrief en op onze website.

De derde week van
januari werd een relatief kort, maar zeer succesvol
werkbezoek aan Zuid-Afrika afgelegd. Omdat er veel afhing
van dit bezoek (we hadden een waslijst aan taken) reisden
drie personen namens de stichting naar Dordrecht ZuidAfrika. Namelijk Sonja van Oeveren (bestuur), Hans
Kloppert (Jubal) en Merlijn Timmers (coördinator
stedenband). Later gevolgd door burgemeester Brok met
als reisgenoten Gea Davids (gemeente Dordrecht), Anneke
Maagdenberg (voorzitter DOV), David Schalken (Beter voor
Dordt) en Peter Heijkoop (CDA Dordrecht). De eerste drie
arriveerden op maandag 19 januari, de burgemeester en
zijn gezelschap op vrijdag 23 januari. Hans, Sonja en Merlijn
hebben zich gericht op de pijlerprojecten, het vergaren van informatie over de overige projecten of
plannen daarvoor, en gesprekken met (nieuwe) partners. Natuurlijk kreeg het tuinproject volop
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aandacht. Zo werden tuinen bezocht, gesproken met de tuincommissie en vooral afspraken gemaakt
met de ACVV, de officiële counterpart voor het moestuinproject. Nelly van Rooyen, de motor achter het
tuinproject, is werkzaam voor de ACVV en met haar hebben we de samenwerking in een nieuwe jas
gegoten. Waarbij veel meer randvoorwaarden worden gecreëerd voor hen als organisatie om het
project draaiend te houden, maar ook voor ons om goed geïnformeerd te zijn en afgewogen keuzen te
kunnen maken t.a.v. de financiering van het project. Later in de week bezochten ook de burgemeester
en zijn gezelschap de tuinen, en waren meer dan onder de indruk van de kwaliteit en resultaten van het
project. Kers op de taart was het beschikbaar stellen van grote giften: een flinke bijdrage van de DOV
en namens een bedrijf mocht maar liefst 5000 euro worden overhandigd!
We bezochten tuinen. Er zijn 500 tuinen in het
project, en het zou onmogelijk zijn ze allemaal te bezoeken in
zo’n korte tijd. Maar we hebben een mooie dwarsdoorsnee
gezien, en waren onder de indruk. Vrijwel alle tuinen liggen
natuurlijk in de townships, die onderling verschillen in hoe
‘rijk’ of ‘arm’ de bewoners zijn. Maar voor iedereen geldt dat
de mogelijkheden beperkt zijn, en dan is het fantastisch om
te zien hoe mooi, met zorg onderhouden en met flinke oogst
in het voortuitschiet de tuinen er bij liggen. Met steevast een
trotse eigenaar om ons rond te leiden. En terecht trots!
Bonen, mais, kool, wortelen, aardappelen, en ga zo maar
door. En daarmee zorgen de tuinen voor gezond voedsel,
waarmee de uitdaging van alle dag beter aangegaan kan
worden. Een uitdaging die kan bestaan uit het leven met HIV
of Aids, werkloos zijn, in slechte gezondheid leven of het koud
hebben omdat het vriest en je huist niet verwarmd is. Conclusie: het project loopt als een trein!

Met Nelly van Rooyen (ACVV) hebben
we nadrukkelijk gepraat over de toekomst van het project. Punt van
aandacht daarbij is het zoeken naar manieren om het project een
duurzame toekomst te geven. Ook in het verleden is dit altijd een
aandachtspunt geweest, maar het ontbrak bijvoorbeeld met name
aan voldoende geld om hier echt inspanningen op te doen. Dat is
nu anders; er is een financiele buffer door de stichting gecreëerd
dankzij grote donaties waarmee we meer kunnen realiseren. Dus
niet alleen plannen maken, maar ook gelijk regelen! Een
verrassende uitkomst hiervan was de keuze fruitbomen te kopen en
ter beschikking te stellen aan deelnemers van het tuinproject. Een
eenmalige aanschaf die generaties mee kan gaan! Verschillende soorten fruit- (of noten-) bomen
gedijen uitstekend in het klimaat van Dordrecht, prima keuze dus! We bezochten het project tijdens de
zomer, dus de bomen zullen waarschijnlijk tot het voorjaar moeten wachten (ons najaar). En daar blijft
het niet bij, we verwachten u komende tijd over meer verduurzamende aspecten van het tuinproject te
kunnen informeren!
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Het afgelopen jaren zijn er een aantal bijzondere
initiatieven die geld bijeen hebben gebracht voor het
moestuinproject. Waarmee in verhouding tot afgelopen jaren
veel geld bijeen is gebracht. Het begon met een gift van
medewerkers van de gemeente Dordrecht, die hun kerstpakket
omzetten naar een bijdrage voor het tuinproject (goed voor zo’n
1500 euro). Dan was er de Wilhelminakerk. Meerdere keren
schonken zij binnen de kerk aandacht aan het project en werd
gecollecteerd, hetgeen een substantieel bedrag opleverde. Nog
aangevuld door een jubilerend echtpaar (650 euro). Dan was er
een Dordts bedrijf dat besloot maar liefst 5000 euro toe te
zeggen. Gevolgd door de DOV die haar jaarlijkse barbecue
vergezeld laat gaan met een actie voor een goed doel, waarmee
bijna € 1250,00 werd opgehaald. En toen kwam er een bijzonder
telefoontje van een van de leden van Mizizi. Zij, een groep van 6
personen, wilden graag de wereld een beetje beter maken. Door
geld bijeen te brengen voor het moestuinproject. Zodat begin
februari 2015 door hen een bijdrage werd overhandigd van € 6500,00! En dan zijn er nog die talloze
donateurs die een tuin geadopteerd hebben voor zichzelf en/of om cadeau te doen! Dank jullie wel!
Jullie geven het tuinproject toekomst! Want elke euro verdwijnt in Zuid-Afrika in de grond. Om er als
gezond voedsel weer uit te komen. Nieuwsgierig naar het financieel beleid van de stichting? Kijk op de
website of neem contact op! Wij stellen graag alle nodige informatie tot uw beschikking!

Naast het tuinproject is de
stichting betrokken bij diverse andere projecten in Dordrecht
Zuid Afrika. De Field Band bijvoorbeeld, een groot project in
samenwerking met Jubal. Bij de FieldBand krijgen jongeren
niet alleen de kans te leren een muziekinstrument te bespelen
of dansen, maar er is ook veel aandacht voor ‘life-skills’. Op
deze manier fungeert het project als maatschappelijke
springplank voor jongeren uit de Townships. Dan zijn is er
contact tussen kerken, waarbij Wilhelminakerk Dordrecht een
belangrijke rol speelt. Verder worden er brieven uitgewisseld
tussen scholieren in Nederland en Zuid Afrika. En momenteel
onderzoekt de stichting of het mogelijk is voldoende geld
bijeen te krijgen voor de bouw van een kliniek in één van de townships om zo te kunnen voorzien in de
broodnodige laagdrempelige zorg. Maar ook in Dordrecht, Zuid-Holland, is de stichting natuurlijk actief.
Haar voornaamste taak is de stedenband bij een groter publiek bekend maken. Zodat niet alleen meer
mensen weet hebben van de stedenband, maar er ook in kunnen participeren. Volg ons via
www.dordrecht-dordrecht.nl of Facebook:
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Allereerst en meest
belangrijk: elke euro die de stichting ontvangt voor het moestuinproject
wordt overgemaakt naar onze partner in Zuid-Afrika. Alle
overheadkosten zoals bankkosten en dergelijke worden betaald uit het
budget dat de gemeente Dordrecht ons ter beschikking stelt om de
stedenband te faciliteren. Onze counterpart in Zuid-Afrika is de ACVV.
Een vrouwenorganisatie, die in het hele land actief is. Zij gebruiken 5%
van het budget om organisatiekosten te dekken. Dat zijn de enige
overheadkosten die betaald worden, en deze zijn nodig om de ACVV
haar belangrijke werk te laten doen. Want zonder hun inzet zou het
tuinproject niet bestaan. En de rest? Die wordt volledig besteed aan
zaden, ander zaaigoed en een enkele keer aan het vervangen van
gereedschap. Zo wordt uw geld goed besteed!

De boodschap van deze
nieuwsbrief is dat het goed gaat met het tuinproject,
en de stichting in staat is geweest een buffer aan te
leggen. Deze is nodig om onze partner de zekerheid
te bieden dat keuzen die gemaakt worden ook
financieel ondersteund kunnen worden. Maar uw
gift blijft daarmee hard nodig! Wij hopen dan ook
van harte ook komend jaar op uw steun te mogen
(blijven) rekeken.

Zonder partners zijn we nergens. Ze zijn
er gelukkig, en in alle soorten en maten. Heel
belangrijk zijn onze donateurs. Niet alleen dankzijn
de financiële bijdrage, maar ook door de
betrokkenheid die hiermee zichtbaar wordt. Maar we prijzen ons ook gelukkig met bijvoorbeeld de
Wilhelminakerk Dordrecht die regelmatig inspanningen doet om geld bijeen te halen voor het project.
Daarnaast is er de DOV, de gemeente Dordrecht, diverse bedrijven, Plenty Food, stichting Mizizi. U vindt
ze terug op onze website.
Stedenband Dordrecht Nederland - Dordrecht Zuid-Afrika, opgericht in 2005,
voert projecten uit in en met het Zuid-Afrikaanse Dordrecht. Het doel is om de bewoners van de beide
Dordrechten met elkaar in contact te brengen, van elkaar te leren en elkaar zo mogelijk te
ondersteunen. Kijk voor meer informatie op de website: www.dordrecht-dordrecht.nl/over-ons/ of volg
ons op Facebook.
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