
1 
 

 
 
 

Jaarverslag Stichting Platform Stedenband Oudtshoorn ZA 2013 
 
De samenstelling van het bestuur van de Stichting Platform Stedenband Oudtshoorn is in 
2013 niet veranderd. De samenstelling is als volgt. 
Voorzitter: Koos van Arkel, secretaris: Gerard Lens, penningmeester: Hans van Arkel, leden: 
Piet Arink, Harry Doelman, ondersteund door een tweetal vrijwilligers: Koos Koen (Rotary) 
en Eva van Egmond (communicatie). Het bestuur heeft in 2013 acht keer vergaderd.   
 
Beursstudenten South Cape College 
Voor de Stichting Platform Stedenband is dit één van de belangrijkste projecten.  Ook in 
2013 is weer een financiële bijdrage geleverd om het kansarme jongeren in Oudtshoorn 
mogelijk te maken universitair onderwijs te gaan volgen. Via een speciaal overbruggingsjaar 
bij het South Cape College kunnen ze een plek (met beurs!) op de universiteit van Vrijstaat 
verwerven. Ouders van deze jongeren hebben echter niet de financiële middelen om het 
lesgeld voor een overbruggingsjaar te betalen. Dit wordt nu betaald door de Municipaliteit 
Oudtshoorn (voor 50%), de Besigheidskamer in Oudtshoorn (25%) en een deel door de 
Stichting Platform Stedenband (25%). Na dit jaar kunnen zij aan de universiteit gaan 
studeren en gebruik maken van de Zuid Afrikaanse studiebeursregeling. In 2013 hebben we 
22 jongeren met een dergelijke beurs ondersteund. Op de website van de Stichting Platform 
Stedenband zijn enkele brieven gepubliceerd waarin de jongeren vertellen over de voort-
gang van hun studie. 
 
Schooltje Schoemanshoek 
Tijdens zijn bezoek aan Oudshoorn in oktober 2013 heeft de voorzitter samen met burge-
meester Bas Eenhoorn een bezoek gebracht aan een door de organisatie Klein Karoo Agri 
opgezet schooltje in Schoemanshoek, 30 km buiten Oudtshoorn. Dit gebouw, met drie 
schoollokalen, een keuken en eetruimte, fungeert tevens als ontmoetingsplaats voor deze 
kleine gemeenschap. Voor de bouw van deze voorziening heeft de gemeente Alphen aan 
den Rijn eerder een bijdrage van 20.000 Euro geleverd. Via andere kanalen (Impulsis en 
Edukans) heeft de stichting aanvullend nog eens EUR 9.400 bijgedragen. 
 
Kassen (tonnel) project (richting Dysselsdorp) 
De Klein Karoo Agri coöperatie is een project gestart om kassen (tonnels in het Afrikaans) 
beter inzetbaar te maken. Deze kassen worden een deel van het jaar commercieel gebruikt 
voor het drogen van tabak, maar staan de andere maanden leeg. In die periode worden de 
kassen nu gebruikt voor maatschappelijke doeleinden (voedselproductie). Om de tonnels 
daarvoor geschikt te maken is irrigatie nodig. Mensen in de lokale gemeenschap die moeilijk 
aan betaald werk kunnen komen worden in de gelegenheid gesteld voor eigen gebruik 
groenten te verbouwen, maar waarbij ook een deel van de opbrengst wordt gebruikt voor 
de voeding van schoolkinderen. Aan dit project wordt door de Stichting Platform 
Stedenband financieel bijgedragen (bekostiging van een deel van de irrigatiekosten).  
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Project Cango Caves 
Voor toeristen die Oudtshoorn aandoen is een bezoek aan de Cango Caves zeer de moeite 
waard. Om deze attractie onder de aandacht te brengen stond de Cango Caves in januari 
2014 ook op de vakantiebeurs in Utrecht. Via de Stichting Platform Stedenband is de Cango 
Caves in contact gebracht met een studente ‘Toerisme’ uit Alphen aan den Rijn om de Cango 
Caves op deze beurs te vertegenwoordigen. Onze bemiddeling heeft tot een succesvol 
contact geleid. 
 
Bezoek aan Oudtshoorn 
Begin oktober 2013 heeft een gemeentedelegatie uit Alphen aan den Rijn een bezoek 
gebracht aan Oudtshoorn in verband met het 150 jarig bestaan van de gemeente 
Oudtshoorn en de start van een huisvestingsproject waarbij de gemeente en het VNG 
betrokken is. De delegatie bestond onder andere uit burgemeester Bas Eenhoorn en 
wethouder Michel du Chatinier. De voorzitter van de Stichting Platform Stedenband Koos 
van Arkel is meegereisd om van de mogelijkheid gebruik te maken samen met de 
burgemeester verschillende projecten te bezoeken die door de Stichting Platform 
Stedenband worden ondersteund. Een interview met burgemeester Bas Eenhoorn en 
Platform voorzitter Koos van Artikel heeft, na het bezoek aan Oudtshoorn, in het AD van 10 
oktober 2013 gestaan.  De burgemeester en de platform voorzitter benadrukten het belang 
van de stedenband met Oudtshoorn. 
 
Onderzoek samenwerking ondernemingen 
Van september tot november heeft de Alphense Thari de Kleuver bij de municipaliteit 
Oudtshoorn onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor verdere samenwerking tussen 
ondernemingen in Oudtshoorn en Alphen aan den Rijn.  Thari heeft dit onderzoek 
uitgevoerd in het kader van haar studie Internationale betrekkingen. 
 
Communicatie 
Voor communicatie met de Alphense bevolking wordt van diverse kanalen gebruik gemaakt: 
via de website van de Stichting, via Facebook, krantenartikelen en projectkaarten. 
De zaterdagse markt biedt ook een goede mogelijkheid om met de Alphense bevolking te 
communiceren over de activiteiten van de Stedenband. Zo is bijvoorbeeld op 8 juni een 
marktkraam gehuurd samen met de Historische Vereniging Alphen aan den Rijn. 
 
Publicaties 
In het voor- en najaar is een nieuwsbrief verspreid naar ongeveer 200 abonnees. 
 
Netwerkdag Zuid Afrika 
Om o.a. contacten met andere stedenbanden en stichtingen met gelijksoortige doelstel-
lingen  te leggen of verstevigen hebben twee bestuursleden deelgenomen aan de netwerk-
dag Zuid Afrika op de Zuid Afrikaanse ambassade in Den Haag. 


