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Een euro per inwoner voor
stedenband 'nieuwe stijl'

Een eur!J per inwoner,
dat zou de stichting
Platform Stedenband
Oudtshoorn graag
ophalen om te
investeren in projecten
in het Zuid-Afrikaanse
Oudtshoorn.
Annemiek Brandriet
Alphen

,,Er is daar nog een hoop te doen",
zegt Koos van Arkel. Het oudraadslid is nog altijd voorzitter van
de stichting die de contacten met
de Alphense zusterstad onderhoud r. Bestaat die stedenband nog
dan? ,,Jazeker", benadrukt Van Arkel. ,,Dat heeft de Alphense gemeenteraad zelf besloten. Het gemeentebestuur heeft gezegd dat
de stedenband politiek gezien
minder interessant is, maar dat de
relatie op een andere manier ingevuld moet worden. Niet in de sfeer
van snoepreisjes, maar zo is het
ook nooit geweest."
Een stedenband zoals het vroeger was, is het niet meer. De stichting wil dan ook een andere naam
en wil meer bekendheid voor wat
ze doet in Zuid-Afrika. De stichting grijpt het 100-jarig bestaan
van de gemeente Alphen (ontstaan uit Alfen, Aarlanderveen én
Oudshoorn) aan om meer draag-

horen wat zij op zouden willen
pakken. ,,Je hoort steeds meer dat
bedrijven maatschappelijk verantwoord willen ondernemen. Dat
kan plaatselijk, maar ook internationaal. Niet iedereen heeft er vertrouwen in dat het geld dat ze investeren aan de andere kant van de
wereld ook goed landt. Ze hebben

Angst dat het geld
nietgoed
terechtkomt,
hoeft er niet te zijn
- Koos van Arkel
een betrouwbare partner nodig.
Wij hebben de juiste contacten en
houden een stevige vinger aan de
' pols. Angst dat het geld niet goed
terechtkomt, hoeft er niet te zijn."
De Alphenaren staken al geld in
een voorschoolse opvang in het
buitengebied van Oudtshoorn. Nu
.& Koos van Arkel reist geregeld naar het Zuid-Afrikaanse Oudtswil de stichting graag nog een bus
hoorn, de partnerstad van Alphen. FOTOPETER FRANKEN
zodat de kinderen niet dagelijks
tientallen kilometers hoeven te loNa al die jaren heeft de stichting
vlak onder Alphenaren te krijgen.
pen om op school te komen. Ook
Daarvoor worden de komende tijd uitstekende contacten opgebouwd krijgen jaarlijks 15 tot 20 studenten
de kans een tussenjaar te volgen.
met de lokale bevolking in Zuidmeerdere ambassadeurs aangeHalen ze dat, dan kunnen ze aan
trokken. ,,Ik snap dat er mensen
Afrika, benadrukt Van Arkel.
zijn die vinden dat we eerst inwoeen universitaire opleiding beginners van Alphen moeten helpen.
Partner
nen. ,,De studenten behalen hele
Maar hier zijn veel hulporganisaNu zou hij graag Alphense onder- goede resultaten en kunnen uitties en de voorzieningen hier zijn
nemers en instellingen in contact
eindelijk ook hun familie onderover het algemeen toch beter dan
willen brengen met mensen in
steunen. Hiermee werk je echt aan
daar."
Oudtshoorn. Hij wil van bedrijven de toekomst van het land."

