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Vooraf 

De speerpunten van het beleid van de Werkgroep 
Ontwikkelingssamenwerking Smallingerland (WOS) zijn: 
• Stimulering van het bewustwordingsproces rond ontwikkelingssamenwerking 
• Onderhouden en uitbouwen van de vriendschapsrelatie Gobabis – Smallingerland 
• Ontwikkeling duurzame projecten rond ontwikkelingssamenwerking 
• Armoedebestrijding en mensenrechten 
• Millenniumdoelen 

Bestuur 
 
De bestuurssamenstelling is dit jaar ingrijpend veranderd. Van de werkgroep Sida Sores 
heeft de WOS afscheid genomen. De heer Taekema van de PSG is opgevolgd door 
mevr. D.Groen. Tevens hadden de penningmeester en de secretaris aangegeven dit 
vrijwilligerswerk niet meer te kunnen combineren met hun dagelijkse werkzaamheden. 
Zij wilden graag resp. juni/december 2016 hun functie neerleggen binnen de WOS. 
 
Het algemeen bestuur heeft eind 2016 de volgende samenstelling: 
 
• De heer J.Rozema, voorzitter 
• Mevrouw M.Terpstra, penningmeester 
• Mevrouw T. Vaatstra, secretaris 
• Mevrouw D.Groen en mevrouw I.Meijer,leden  
 
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en de 
penningmeester. 

WOS-Gobabis in 2016 

Na het 20- jarig vriendschapsjubileum met Gobabis in 2015 hetgeen uitbundig gevierd 
is in zowel Drachten als in Gobabis is 2016 het jaar geweest waarin reflectie 
noodzakelijk was. 
Zowel door de Gemeenteraad in Smallingerland als binnen de WOS moest er 



geformuleerd worden hoe we verder gaan in de toekomst. 
 
In augustus heeft de WOS een brainstormsessie georganiseerd waarbij we op 
professionele wijze werden begeleid door de directeur van Tumba.  
Alle vrijwilligersorganisaties die op dit moment in Gobabis actief zijn waren daar 
aanwezig en konden aangeven hoe de relatie met Gobabis verder kan gaan. 
Een verfrissende en inspirerende bijeenkomst die ook bedoeld was om te dienen als 
input voor de Gemeenteraadsvergadering later dat jaar. 
Belangrijke uitkomsten zijn: 
• De Gemeenteraad van Smallingerland heeft middelen ingezet voor de 
vriendschapsrelatie met Gobabis voor de periode 2017 t/m 2020 en tevens 
uitgesproken dat de WOS een belangrijke taak hierin heeft. 
 
• De WOS heeft na de brainstormsessie uitgesproken zich niet meer te richten op de 
totale breedte maar gerichte projecten te gaan doen. 

Toekomst 
 
We realiseren ons dat na zoveel jaren vriendschap er best accenten anders komen te 
liggen. Namibië is een land in ontwikkeling. Ongeveer 25 jaar een zelfstandige 
democratie en het vergt natuurlijk tijd, met vallen en opstaan, om ook hierin verder te 
groeien. Het is op zich prachtig dat het land zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld als 
een land waar het relatief rustig en veilig wonen is, hetgeen al een wonder is als je naar 
een aantal omringende landen kijkt. In onze relatie merk je ook dat men meer dingen 
zelf wil doen en dat is op zich natuurlijk prima . 
 
Voor onze vriendschap maakt dat niet uit, maar voor de wijze waarop we projecten gaan 
doen willen we meer toe naar kleinschalige concrete projecten. 
We noemen de volgende : 

A-Ouderenzorg 
 
Niet meer richten op het OAH maar samen met De Thuiszorg Friese Wouden Home 
Based Care in Epako te ontwikkelen. Eind 2017 zullen mensen van de Thuiszorg naar 
Gobabis gaan om verder plannen te maken. 

 
B-Gehandicaptenzorg  
 
Tijdens het laatste bezoek aan Gobabis in oktober 2015 zijn er contacten gelegd met 
het nieuwe ministerie van “ disabilities” Van de nieuwe president in Namibië is dit nl een 



van de speerpunten van beleid. Het ministerie is zeer geïnteresseerd om samen met 
Smallingerland te kijken tot een pilot project. Begin september komt de deputy- 
minister van Namibië hierover in Drachten praten.  
De minister heeft gehandicapten beleid in portefeuille. 
 
C-Werkgelegenheidsprojecten (kleinschalige) 
 
In de “township“ van Windhoek is met succes een werkgelegenheidsproject voor 
kansarme vrouwen gestart. Ook voor Gobabis (Epako) zou dat geweldig zijn als dat daar 
ook gerealiseerd kan worden. Daar is nu door de WOS een plan voor ontwikkeld en we 
willen dit de komende maanden verder uitwerken. Het lijkt een zeer kansrijk project dat 
al na een jaar voor een gedeelte financieel onafhankelijk zal kunnen zijn.  
In eerste instantie zal de focus liggen op het maken van schooluniformen, reparaties van 
kleren en het maken van kleding voor Herero en Damara vrouwen.  
 
D-ROC Friese Poort 
Samen met ROC Friese Poort zijn plannen ontwikkeld dat studenten met gerichte 
opdrachten voor en in Gobabis stage gaan lopen. Omdat de Friese Poort ook in andere 
landen in de wereld actief is zal dat zoals het nu lijkt vanaf 2017 zijn en dan om het jaar. 
Belangrijk daarbij is dat de studenten pas naar Gobabis gaan als vandaar gerichte 
vragen komen welke kennis/hulp men graag wil hebben. 
 
E-PSG (Project Support Group) 
De PSG (Project Support Group) zal verder gaan met het uitbouwen van pre-schools en 
tuinen, waarbij de focus de komende jaren zal liggen op:  
1- Training en opleiding 
2- faciliteren pre-schools 
3- aanleg speelvelden  
4- tuinprojecten voor pre- schools 
 
Van grote betekenis zijn al vele jaren ook de activiteiten van HELP Gobabis en de drama 
lessen van de heer Gooitsen Eenling (drama docent Friese Poort) en alles wat daar 
omheen hangt van groot belang.  

 
F-HELP Gobabis  
Bij HELP Gobabis zijn al vele jaren 3 ambulancemensen van Kijlstra actief met het geven 
van lessen aan ziekenhuis- en brandweerpersoneel wat betreft eerste hulp en 
ambulancezorg. De komende jaren wordt daar mee doorgegaan en worden de 
werkzaamheden nog verder uitgebreid. 



 
G-Drama 
Hier zal de komende jaren de aandacht gaan naar: 
1- ondersteunen Taskforce amfitheater 
2- geven van theater- en artworkshops aan schoolkinderen en docenten 
3-kleine voorstellingen maken die zelf herhaald kunnen worden  
4- aanhaken bij het Gobabis Drama en Arts Festival  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