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Werkgroep Rundu 
 

 
Conferentie stedenbanden Nederland en Namibië 5 oktober 2012 
 
 
Nieuwegein 16 december  2012 
 
Beste mensen, 
 
Op 5 oktober vond onze geslaagde  conferentie plaats over de mogelijkheden en perspectieven van Nederlandse stedenbanden 
met een Namibische partner.  
Doel van deze conferentie was  het uitwisselen van ervaringen en ontwikkelen van nieuwe perspectieven. 
Er is veel gesproken met en over de stedenbanden van heel algemeen en abstract in de ochtend tot zeer specifiek in de bijdra-
gen van de deelnemende Nederlandse steden.  
Het is feitelijk niet goed mogelijk  om een gedetailleerd verslag te schrijven waarin recht wordt gedaan aan alle inzet en bijdra-
gen, ook omdat ieders persoonlijke inzet, ervaringen en uitwisselingen met anderen  zo van elkaar verschilden. Niettemin was 
aan het einde van de bijeenkomst een breed gedragen overeenkomst over de behoefte om op concreet niveau regelmatig erva-
ringen te delen en mogelijkheden tot samenwerking  te onderzoeken.  
 
Ik wil toch pogen een korte weergave te geven van de presentaties: 
 
De bijdrage van Helen van den Berg als verantwoordelijk portefeuillehouder , geeft een blik op de ontwikkelingen zoals deze 
momenteel gaande zijn in Nederland op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en de rol van de gemeente hier in. (zie 
bijlage) 
 
De bijdrage van Annelies Heeres als voorzitter van het fair Trade comité in Nieuwegein richt zich op vooral “volhouden” De fair 
Trade is een onderdeel van ontwikkelingssamenwerking op een breed terrein niet alleen dat men goede en kwalitatieve produc-
ten kan afzetten op andere wereldmarkten maar ook op de ontwikkeling van mensen aldaar , daarbij valt te denken aan de faire 
betaling van arbeid waardoor de verdere ontwikkeling van een land en zijn inwoners, lees hier : scholing van kinderen, armoede 
bestrijding allemaal doelen die horen bij de millennium doelen. (zie bijlage) 
 
Paul Andela gaf een kijk in de ontwikkeling van de stedenband van Nieuwegein en Rundu. Men begreep elkaar eerst niet on-
danks dat men de zelfde taal sprak maar na het uitspreken van deze verschillen is er een begrip tot stand gekomen. Tevens 
geeft Paul Andela aan dat het van groot belang is dat de gemeente het particuliere initiatief goede 
faciliteiten geeft om dit te kunnen uitvoeren. (zie bijlage) 
 
De bijdrage van Heusden:  
 In april 2012 heeft er een missie naar Otjiwarongo plaatsgehad, waarbij verdere uitwerking is gegeven aan de tussen de Stich-
ting Vrienden van Otjiwarongo en de gemeente Heusden gemaakte afspraak dat de Stichting de humanitaire projecten op zich 
zal nemen en dat Heusden zich zal focussen op de versterking van de organisatie van Otjiwarongo. 
De afgelopen maanden is met Otjiwarongo regelmatig contact geweest om tot een weloverwogen vraagstelling vanuit Otjiwaron-
go te komen ten behoeve van de ondersteuning vanuit Heusden.  
Onlangs heeft Otjiwarongo haar wensen kenbaar gemaakt en momenteel wordt dezerzijds gewerkt aan de voorbereiding van een 
programma voor de komende jaren waarmee aan de ontwikkeling van de organisatie in Otjiwarongo alsmede de economische 
ontwikkelingen aldaar zo mogelijk een stevige impuls wordt gegeven. 
Alles wat nu wordt ontwikkeld past geheel in de lijn zoals eerder door de gemeenteraad is uitgesproken. 
 
Naast de ondersteunende rol die gemeente Heusden voor de komende jaren heeft voor de gemeentelijke organisatie van Otjiwa-
rongo, wil zij tevens een meer faciliterende rol gaan aannemen als het gaat om het begeleiden van ontwikkelingsprojecten al-
daar. Om dat goed voor elkaar te krijgen is er een website ontwikkeld, die functioneert als een soort marktplaats. De gemeente 
Otjiwarongo  
vermeldt, welke strategische doelen ze nastreeft en bij welke projecten ze graag hulp wil hebben. Die projecten worden op de 
website gepubliceerd, waarna ondernemingen die - in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen – op zoek zijn 
naar een geschikt hulpproject, daarop kunnen reageren en contact kunnen zoeken. 
In 2012 is de website gebouwd en functioneert nu nog in een testomgeving. De website wordt gevuld met het ontwikkelpro-
gramma van Otjiwarongo waar ook de lopende projecten onder vallen en de genoemde marktplaats-tool. De inhoud voor de site 
wordt aangeleverd door Otjiwarongo en wij begeleiden bij het vullen. Om met elkaar aan de slag te gaan zijn spelregels en ka-
ders afgesproken.  Vanuit Otjiwarongo is men bezig om hun behoefte aan ontwikkelingswerk goed duidelijk te maken. Het be-
treft hier niet alleen een technisch verhaal van de website zelf maar ook een cultuuromslag en dat zal wat extra  tijd vergen. 
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De bijdrage van Stichtse Vecht: 
 
Maarssen (sinds bijna twee jaar opgegaan in de Gemeente Stichtse Vecht) heeft geen stedenband met Outjo. Trouwens met 
geen één plaats in de wereld. 
SOMO bestaat meer dan 10 jaar maar is sinds 7 jaar een puur particulier initiatief, waarmee de lokale overheid geen enkele 
formele band heeft alhoewel de opeenvolgende burgemeesters ons werk persoonlijk een warm hart toe hebben gedragen. 
 
SOMO is, zoals waarschijnlijk meer van de hier aanwezige organisaties, meer als tien jaar geleden wel ontstaan op initiatief van 
de gemeentelijke overheid. 
De toenmalige gemeente Maarssen had indertijd namelijk besloten om ook haar steentje bij te willen dragen aan de verbetering 
van het leefniveau van de medemens in de Derde Wereld. 
Indertijd heeft de Gemeente (met SOMO als uitvoerende instantie) zich met name gericht op twee projecten: 

Kennisuitwisseling: Enkele malen zijn mensen uit Outjo (incl. de toenmalige burgemeester) naar Nederland gekomen, 
zijn hier een aantal dagen of weken geweest en hen is alles verteld over hoe de gemeenschap en met name een ge-
meente in Nederland functioneert. In dat kader zijn voor deze mensen uit Outjo vele werkbezoeken georganiseerd. 
Het tweede project was het bouwen van eenvoudige stenen huisjes en sanitaire units net naast de krottenwijk (ofwel 
Blikkiesdorp) Etoshapoort. Deze huizen staan bij elkaar en zijn plaatselijk bekend onder de naam “Maarssen village”. In 
deze krottenwijk woont bijna de helft van de 10.000 inwoners van Outjo. 

 
Beide projecten zijn ruim 7 jaar geleden afgerond. 
Toen kwam echter ook het moment dat de gemeente Maarssen zich heeft teruggetrokken uit het project “Outjo” en de financie-
ring vanuit overheden stopte. 
 
Gelukkig is toen door particulier initiatief een herstart gemaakt en zijn naast de zittende secretaris een nieuwe voorzitter en 
penningmeester toegetreden tot het bestuur. Deze drie personen vormen sinds 7 jaar het bestuur van SOMO en zij trachten 
fondsen te werven onder particulieren en organisaties in Maarssen (en ver daarbuiten) om een aantal projecten in Outjo te kun-
nen financieren. 
Dat lukt ons redelijk. 
Om u een indruk te geven: In de afgelopen 5 jaar zijn wij er in geslaagd om ieder jaar tussen de € 10.000,00 en € 30.000,00 
naar Outjo over te maken voor de financiering van projecten die de mensen van Outjo ter plaatse hebben bedacht en ontwikkeld 
en die wij hebben goedgekeurd en derhalve de moeite waard vinden om mee te financieren (voor alle duidelijkheid wij werken 
met een plaatselijke NGO). 
 
Waarop richt SOMO zich? 
Wij financieren een aantal projecten die alle gericht zijn op armoedebestrijding in de plaats Outjo en met name in de krottenwijk 
Etoshapoort. 
Momenteel hebben wij drie lopende projecten: 

Het betalen van het schoolgeld, boeken, e.d. van leerlingen die anders waarschijnlijk niet op een fatsoenlijke manier 
aan het onderwijs konden deelnemen; de allerarmsten. Het betreft hier vaak kinderen die wees of halfwees zijn en die 
door een onderwijzend contactpersoon zijn geselecteerd. Wij doen dit op enkele scholen en momenteel zitten er 40 kin-
deren in dit project. 
Een kleine 5 jaar geleden is in Outjo met lokale sponsors een voedselproject opgezet voor schoolkinderen. Ook hier be-
treft het een geselecteerde groep van in dit geval 150 kinderen die onder voorwaarde dat ze naar school komen, na af-
loop een warme maaltijd krijgen, die bereid wordt door een aantal vrijwilligers in grote stoofpotten.  Het probleem is dat 
de lokale sponsors zich met name door de economische crisis in de afgelopen jaren hebben moeten terugtrekken. 
Wij hebben deze kinderen van Outjo echter niet in de kou willen laten staan dus langzamerhand hebben wij de financie-
ring van dit project (hopelijk tijdelijk) overgenomen. 
In Outjo zijn wel scholen en onderwijzers. Wij merken echter meer en meer dat het aan de noodzakelijke leermiddelen 
nogal eens ontbreekt.  
Naast de “zogenaamde simpele” leermiddelen hebben we twee jaar geleden via een bijzondere gift ook een aantal scho-
len in Etoshapoort kunnen voorzien van apparatuur zoals simpele kopiëerapparaten e.d. 
In het verlengde hiervan heeft zich het volgende voorgedaan: 
Drie jaar geleden werd een nieuwe basisschool gebouwd.  

Naast het hierboven genoemde hebben wij in de afgelopen 7 jaar nog een aantal andere dingen gedaan zoals een tweedehands 
ambulance gezocht en verscheept, een project voor vrouwen gefinancierd, een aantal toiletten laten bouwen in Etoshapoort, etc. 
(Een ander doel is het bevorderen van de bewustwording van de mensen om ons heen dat er ook een andere wereld is dan onze 
westerse welvaartmaatschappij.) 
 
Alles wordt gefinancierd door particulieren en instellingen (denk daarbij bijv. ook aan de plaatselijke visclub, een voetbalclub, 
etc.). SOMO maakt geen kosten dus wij garanderen dat alle ontvangen bedragen voor 100% naar Outjo gaan. Zelfs de bankkos-
ten die wij moeten maken om het geld over te maken worden gerestitueerd en als we een nieuwe folder moeten maken zoeken 
we net zo lang tot we een ontwerper en een drukker hebben die het gratis voor ons doen. Wij hebben een eigen website 
(www.somomaarssen.nl) en ieder kwartaal versturen wij een digitale Nieuwsbrief. 
 
Bijdrage van Smallingerland:  
 
Zoals de gemeente Smallingerland een relatie onderhoudt met de gemeente Gobabis, zo werkt  de WOS zeer nauw samen met 
de Gobabis Social Devellopment Trust. 
Bij de ontwikkeling van plannenvoor Gobabis werkt de WOS  vraaggestuurd 
Daarbij staan  ook voor ons de 8 millenniumdoelen ,  internationale afspraken om vóór 2015 extreme armoede te halveren en 
ziektes als aids te stoppen , centraal. 
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De projecten van de WOS zijn gericht op de allerarmsten in Gobabis:  

• kinderen van 0 tot 20  jaar ----  werkgroepen PSG en Jeugd en Jongeren 
• gehandicapten ----  werkgroep Sîda Sores   
• bejaarden ----  werkgroep Old Age Home 

 
Project kinderen 0 tot 6 jaar: PSG 
Millenniumdoelen :  
 
Bestrijding honger  : Maaltijdverstrekking, aanleg grote groentetuin ; realisatie centrale keuken t.b.v. Sîda Sores, old Age Home 
en de pre-schools. Vertegenwoordigers van de PSG zijn daartoe op dit ogenblik in Gobabis. 
 Scholing :  voorbereiding op basisschool 
Verbetering leefomstandigheden : EHBO training, aanleg droogtoiletten bij de pre- schools,basale  gezondheidszorg 
    integratie van de sport  in de pre schools ( gezonde geest in gezond lichaam ) 
Project kinderen 6 tot 20 jaar : Jeugd en jongeren 
verbetering leefomstandigheden opvang straatmeisjes, EHBO training, voetbaltraining,  plan voor  project careworkers in de  
sloppenwijk 
Project Old Age Home : Honger uitbannen : maaltijdverstrekking : groentetuinplan 
Verbetering leefomstandigheden : nieuwbouw bejaardenhuisjes, upgraden oude bejaardenwoningen, realisatie opvang aidswe-
zen, aanleg zonnepanelen, training vrijwilligers voor zowel ouderenzorg in het  O A H als in de sloppenwijk 
Project gehandicapten Sîda Sores : verbetering leefomstandigheden, zelfstandigheidsbevordering, daarbij worden ouders of 
grootouders betrokken, basale gezondheidszorg, lichaamstraining en professionalisering van de begeleiders.  
honger uitbannen : maaltijdverstrekking, aanleg groentetuin  

 
 
De eerste prioriteit van de WOS en de Trust  is het oplossen van het vervoersprobleem : er ontbreekt een goed vervoermiddel 
voor o a het ophalen van gehandicapte kinderen die te ver weg wonen , maar ook ingezet kan worden voor de andere projecten. 

 
 

Sanitatie project & Technische ondersteuning Municipality of Gobabis 
Aanleiding: 
 stopzetten VNG subsidies 
 Besluit raad doorzetten 15 jaar vriendschap-”De goede bedoelingen voorbij !?” € 1 per inwoner beschikbaar 
 Versterken PI – St. WOS – GSDT 
 Scheiding taken PI- Gemeente 
 Versterken = lange adem- aansluiten bij lokale ontwikkeling “Strategic Plan 2008-2012” 

Stand van zaken: 
 In 2 jaar 12 toiletten gebouwd. Nu aanbesteed waardoor mei-sept. 100 toiletten zijn gebouwd 
 In samenwerking met nationale overheid combi – waternetwerk-rioolstelsel  
 Aansluiting droogtoilet- urine afvoer – als men het kan bekostigen watercloset- watertap 
 Nog ( beter) te regelen: 
 Contracten gebruikers ( wat te doen met kroegen ?)  
 Voorlichting & participatie  
 Financiële knelpunten – vervolg bouw 300 toiletten 

Turn around strategy: 
 Formuleren heldere missie, doelen, strategie en verantwoordelijkheden; 
 Ontwikkelen van relevante steunstructuren en systemen; 
 Samenwerking verschillende departementen; 
 Financiële middelen moeten beschikbaar zijn 
 Voldoende gekwalificeerde, competente en betrokken staf moet aanwezig zijn; 
 Alle medewerkers moeten pro actief en innovatief zijn in hun dienstverlening 

Inzet gemeente Smallingerland: 
 Technische ondersteuning door stages en uitzendingen- dus kortdurend en op basis van collega tot collega benadering – 

gericht op vraag vanuit Gobabis  
 Cultuurverandering te lastig binnen technische ondersteuning  

 
 
 
Bijdrage van Nieuwegein: 
 
 
VNGI LOGO South projects  
 Waste Management , HIV/Aids project,  Small grant funds, New project together with Rundu  
 

• Twinning of institutes, schools  and SMEs  
• Millennium development goals  - MDG  
• Education sustainable development – ESD 
• Bilateral activities and communication  
• Closer co-operation between municipality and working group  
• Working group Rundu and working group Nieuwegein  
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Emphasis on youth and OVCs          MDG2 day care institutes, primary schools, secondary schools vocational training 
centers, teacher training colleges  
 
Fighting poverty:      MDG 1    SME – SME,    training starting entrepreneurs,    goat project 
 
Fairtrade:                  MDG8       Local women co-operation,  producing for local demand,  Local women co-operation   producing 
for export  
Care:  Hospitals, Red Cross 
Sports:  Soccer, Score,  Cricket 
Near future: 
Development of ESD models,   Couple of primary schools,  Couple of secondary schools,  Couple of teacher training  Couple of 
preschool facilities  
Improving co-operation between: WGR-Municipality, WGR-WGN, Twinning institutes, ESD on the agenda in Netherlands and 
Namibia  
 
 
 
Namens de Werkgroep Rundu 
 
  
Hans van der Boor  
Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 


