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Stichting Platform Stedenband Oudtshoorn Z-A
De samenstelling van het bestuur van de Stichting Platform Stedenband
Oudtshoorn is in 2014 niet veranderd. Alleen de ondersteuning op het
terrein van PR en communicatie van Eva van Egmond moesten wij door
verhuizing missen.
De bestuurssamenstelling is als volgt:
Voorzitter: Koos van Arkel, secretaris: Gerard Lens, penningmeester:
Hans van Arkel,
leden: Piet Arink, Harry Doelman, ondersteund door onze trouwe
vrijwilliger Koos Koen (Rotary).
Het bestuur heeft in 2014 acht keer vergaderd.
Beursstudenten South Cape College
Voor onze stedenband is dit één van de belangrijkste projecten.
Al vele jaren hebben wij een financiële bijdrage geleverd, zoals ook weer
in 2014, om het kansarme jongeren in Oudtshoorn mogelijk te maken
hoger onderwijs te gaan volgen. Via een speciaal overbruggingsjaar bij
het South Cape College kunnen ze een plek (met beurs!) op o.a. 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
eenzelfde deel door de Stedenband (25%). Na dit jaar kunnen zij aan de
universiteit gaan studeren en gebruik maken van de Zuid Afrikaanse
studiebeursregeling. In 2014 hebben we 25 jongeren met een dergelijke
beurs ondersteund. Met veel genoegen constateren wij dat er dit jaar
bijna geen uitvallers waren. Met behulp van het South-Cape College
proberen wij de studenten te volgen om ook de deelnemende sponsors
op de hoogte te houden.
Op de website van de Stedenband zijn enkele brieven gepubliceerd
waarin de jongeren vertellen over de voortgang van hun studie.
Schooltje Schoemanshoek
Dit jaar is dit project van de organisatie Klein Karoo Agri afgerond en
volop in gebruik, met dank aan de Gemeente Alphen aan den Rijn,
Impulsis Edukans en onze Stedenband voor de steun van hun financiële
bijdrage. Dit gebouw, met drie schoollokalen, een keuken en eetruimte,
fungeert tevens als ontmoetingsplaats voor deze kleine gemeenschap
buiten Oudtshoorn.

Samenwerking met Rotary’s
De Oudthoornse Rotary heeft het voortouw genomen voor een nieuw
project, waarbij naast onze Stedenband ook de Alphense Rotary
betrokken is.
Het project ( Pierewiet creche) met het mooie accent van de
samenwerking van 3 organisaties en met ondersteuning van hun
zusterstad de Gemeente Alphen aan den Rijn.
De bouwgrond is inmiddels beschikbaar en de planning om te starten in
2015

Communicatie
Tijdens het Alphen Culinair evenement waren we duidelijke zichtbaar
aanwezig met onze opvallend nieuwe outfit, (groene polo’s met ons
logo). Deze herkenbaarheid werd ook gebruikt om bezoekers over onze
Stedenband voorlichting te geven
Oudtshoorn presenteerde daar met hun Belgische importeur en onze
ondersteuning heerlijke hapjes op basis van struisvogelvlees.
De bezoekers konden smullen van de door medewerkers van Klein
Karoo International bereide en opgediende gerechtjes.
Ook de genodigde gasten konden met ons kennis maken tijdens onze
bedieningswerkzaamheden van met struisvogelvlees gecreëerde
amuses, die gretig aftrek vonden.
Op een smakelijke manier kwam de Stichting Platform Stedenband dus
ook op dit evenement onder de aandacht.
Onder de pakkende titel “Kop uit die Sand, eet Oudtshoorn Volstruis” is
er in de media reclame gemaakt en natuurlijk ook op onze website
www.stedenband.com onder de aandacht gebracht.
In het voor-en najaar is onze e-mail Nieuwsbrief aan ruim 200 abonnees
gestuurd.
De inhoud daarvan is ook op onze website opgenomen.
Wij hopen het gemis van een ondersteunend medewerker voor de PR en
Communicatie snel achter ons te laten.

