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Stichting Platform Stedenband Oudtshoorn Z-A 
 

 Belangrijkste punten dit jaar: 

 

 Ondanks bezuinigingen toch      

subsidie voor de Stichting. 
 24 kansarme jongeren ondersteund 

met een studiebeurs voor een  

schakeljaar naar de universiteit. 
 Schooltje in aanbouw in        

Schoemanshoek met keuken en 

ruimte voor medische hulp.   
 Nieuwe website, Facebook en   

Linkedin voor de Stichting 

Bestuursvergaderingen 
Het bestuur van de Stichting heeft in 2011 negen keer een  

bestuursvergadering gehouden: op 12 januari, 23 februari, 28 maart, 18 april, 

16 mei, 17 augustus, 28 september, 31 oktober en  op 14 december. 

Daarnaast waren er vele onderlinge contacten per telefoon en e-mail. 
 

Bestuur 

Voorzitter: Koos van Arkel, secretaris: Gerard Lens, penningmeester: Hans 
van Arkel, lid: Piet Arink, lid: Harry Doelman, aangevuld met drie  

vrijwilligers: Koos Koen (Rotary), Cindy van der Hoorn (redactie website) 

en sinds medio 2011 Eva van Egmond (communicatie). Cindy en Eva  
hebben in 2011 in Oudtshoorn als vrijwilligsters gewerkt. Cindy van der 

Hoorn heeft 2,5 maand aan sociale projecten meegewerkt en Eva van  

Egmond heeft 14 weken stage gelopen bij de Municipaliteit Oudtshoorn voor 

haar opleiding aan de universiteit van Amsterdam. 

Alphen in balans 
De gemeente was genoodzaakt diverse bezuinigingen door 

te voeren, ook op de lijst waaruit een keuze gemaakt 

moest worden kwam de subsidie internationale  

betrekkingen voor met als voorstel dit volledig te  
schrappen. Onze Stichting die daaronder valt zou hierdoor 

gedupeerd worden. 

Gelukkig was de meerderheid van de Raad van mening dat 
de Stedenband, die zo goed uit een eerdere evaluatie 

kwam, daarvan niet de dupe moest worden. De jaarlijkse 

subsidie internationale betrekkingen wordt wel over een 
periode van 4 jaar met de helft verlaagd. Maar met de  

toezegging van een meerjarige subsidie is de basis        

verstevigd om ons werk voort te zetten en zelfs nieuwe 

plannen te ontwikkelen. 
 

Publicaties 
Nieuwsbrieven verschenen in: 

 No. 15 – Maart 2011 

 No. 16 – Juni 2011 

 No. 17 – December 2011 
Een redactioneel artikel in het  VOA magazine van       

December 2011 

 

Website 

Nadat we gedurende enkele maanden de verschillende 

mogelijkheden hebben onderzocht, is besloten onze  
website te vernieuwen. Omdat de gewenste functionaliteit 

niet door de software van Mambo werd ondersteund zijn 

we overgegaan naar het pakket Wordpress. Daarnaast was 

het noodzakelijk de content van de website te vernieuwen. 
Het bestuur is trots op het resultaat, vooral omdat het tot 

stand is gekomen door belangenloze medewerking van 

deskundige vrijwilligers 
 

Sponsors 

In december 2011 zijn eerdere sponsors benaderd voor het 
“Springplank naar studie” project met als resultaat een 

bijdrage van € 2.595,= waardoor er weer een vijftal jonge 

mensen geplaatst kunnen worden in de schakelklas van het 

“South Cape College” en bij goed gevolg naar een         
universiteit een studie kunnen beginnen. 

 

Contacten 
De privé bezoeken aan Oudtshoorn van de voorzitter en de 

persoonlijke contacten van bestuursleden met leden van de 

Besigheidskamer en andere instellingen in Oudtshoorn 

hebben er toe bijgedragen om projecten in goede banen te 
leiden en/of succesvol af te sluiten.   



PROJECTEN 

 

Springplank naar studie 

Kansarme maar talentvolle jongeren kunnen dankzij onze 

bijdrage een schakeljaar volgen ter voorbereiding op een 
universitaire studie. 

Elk jaar probeert de Stichting, samen met de gemeente 

Oudtshoorn en de Besigheidskamer, een groep studenten 
met een studiebeurs voor het schakeljaar te ondersteunen; 

ook dit jaar stond de Stichting garant voor de studiebeurs 

voor 15 studenten. 
Mede dank zij de subsidie van de gemeente hopen wij 

hiermee nog een aantal jaren te kunnen doorgaan. Van de 

groep studenten die in 2010 is begonnen heeft 86% zich 

gekwalificeerd voor een studie aan de universiteit. 

 

HIV/Aids project 
Dit project is succesvol afgesloten, maar wordt mede 
door onze activiteiten door de Municipaliteit Oudtshoorn 

voortgezet. 

 

School Schoemanshoek 

Schoemanshoek ligt ongeveer 30 km buiten de kern van 

het dorp Oudtshoorn. Ook daar wonen mensen met     

kinderen, meestal in gemeenschappen bij één van de  
boeren op de “Plaas”. Om deze kinderen een betere basis 

voor de toekomst te geven is onderwijs een noodzaak. 

Met behulp van steun van de gemeente Alphen aan den 
Rijn helpen wij om een schooltje gerealiseerd te krijgen 

in dit deel van “Groter Oudtshoorn”. 

Door de gemeente Alphen aan den Rijn is een bedrag 

beschikbaar gesteld. Er zijn al drie schoollokalen  
gebouwd en er komen nog ruimtes voor een keuken en 

medische hulp. 

 

Kassen (tonnel) project 

Piet Lodder, de bestuurder van de AGRI coöperatie, heeft 

het plan opgevat om nu nog verwaarloosde kassen op te 
knappen en daarin met een aantal gehandicapten te gaan 

werken met het kweken van groenten.  

Piet weet aan goedkope zaden te komen en de gekweekte 

groenten worden aan scholen voor de voeding van hun 
leerlingen ter beschikking gesteld. Wij willen hem graag 

ondersteunen in dit project. 

 

Samenwerking met Participe 

Cindy van der Hoorn, medewerkster van Participe, heeft 

als vrijwilligster  in samenwerking met onze stedenband 
begin 2011 gedurende 2,5 maand meegewerkt  aan  

projecten in Oudtshoorn.. Daarnaast heeft zij ook een 

nieuwsbrief-uitwisseling opgezet tussen Bongolethu  
Primary School in Oudtshoorn en Primary School  

Vianova in Alphen aan den Rijn. 

Begin juni hebben Participe en de Stichting Platform  

Stedenband de foto expositie “Optelgoed” in het stadhuis 
georganiseerd, een project waar Cindy in Oudtshoorn bij 

betrokken was. Optelgoed is een project dat is uitgevoerd 

voor en door straatkinderen en kinderen die op de  
gemeentelijke vuilstortplaats van Oudtshoorn werken 

onder begeleiding van een lokale fotograaf en  

vrijwilligster / initiatiefneemster van het straatkinderen 

project. De expositie werd geopend door burgemeester 
Bas Eenhoorn. 

 

Centre of Hope 
De laatste groep leerlingen hebben als “vakleerders”  

volleerd het Centrum verlaten. 

Door de recessie in de bouw is de behoefte afgenomen en 
is dit project afgerond. 

 

 


