Jaarverslag 2016
“Stichting Platform Stedenband Oudtshoorn Z-A”
De samenstelling van het bestuur is in 2016 niet veranderd. De bestuurssamenstelling is als volgt:
Voorzitter: Koos van Arkel, secretaris: Gerard Lens, penningmeester: Hans van Arkel,
Leden: Piet Arink, Harry Doelman, ondersteund door vrijwilliger Koos Koen (Rotary).
Het bestuur heeft in 2016 8 keer vergaderd.

Evaluatie Stedenband
De subsidie die door de Gemeente Alphen aan den Rijn jaarlijks aan de Stichting Stedenband werd
verstrekt is met ingang van 31-12-2016 beëindigd.
Daarnaast is er een evaluatie uitgevoerd van de stedenbandsamenwerking van de recente jaren.
Op 20 december 2016 heeft het college van Alphen aan den Rijn gesproken over een voorstel met
betrekking tot die evaluatie van de stedenband met Oudtshoorn en heeft o.a. tot het volgende
besloten:
 Internationale samenwerking Nieuw en Anders in te vullen door te focussen op economische
initiatieven en kansen voor het Alphense bedrijfsleven en/of andere maatschappelijke
partners;
 De Stichting immaterieel te ondersteunen en elkaars relatienetwerk optimaal in te zetten;
De rol van de gemeente verschuift van subsidieverstrekker naar een meer faciliterende rol.
Daarnaast is gekeken op welke wijze lopende of kansrijke activiteiten met de gemeente Oudtshoorn
voor de toekomst geborgd kunnen worden.

Studenten van de Suid Kaap College
Ook in 2016 hebben we weer een groep jongeren (12 in totaal) uit de Oudtshoornse townships met
hun studie op weg geholpen. Met een financiële ondersteuning van in totaal 10.000 Euro kunnen
deze jongeren een overbruggingsopleiding van een jaar volgen aan de Suid Kaap College, waarna zij,
mits geslaagd, een gegarandeerde plek met beurs van de overheid hebben op een universiteit in
Zuid-Afrika. Ook de Besigheidskamer (ondernemerskamer) in Oudtshoorn leverde een financiële
bijdrage.

Sinterklaasfeest bij Scrosoppi
In Oudtshoorn zijn een aantal organisaties actief in het opvangen van kinderen/jeugd. Eén van die
organisaties is Scrosoppi Sorgsentrum: www.scrosoppi.org. Deze organisatie is opgezet door de RK
kerk in Oudtshoorn en gelegen aan de rand van township Bridgton. Met een aantal zeer gedreven
vrijwilligers doen zij daar goed werk. Bij Scrosoppi vieren ze het Sinterklaasfeest uitbundig met de
kinderen uit Bridgton. Via de Stichting Platform Stedenband is er een bijdrage geleverd voor dit
feest.

Eerste fase Pierewiet crèche afgerond
Op donderdag 3 maart 2016 zijn de werkzaamheden voor de nieuwe Pierewiet crèche in Volmoed
van start gegaan. In de Oudtshoornse krant Die Hoorn van 11 maart wordt hier verslag van gedaan.
De grond is geëgaliseerd en na een week zijn de bouwwerkzaamheden gestart.
Rotary Oudtshoorn heeft in 2014 besloten als sponsor op te treden voor dit project; ook Rotary
Alphen, de gemeente Alphen aan den Rijn en de Stichting dragen bij aan dit project.
Op 29 oktober is in Volmoed bij Oudtshoorn de eerste fase van de nieuwbouw van de Pierewiet
crèche in gebruik genomen.
In een interview met het Witte weekblad (van 23 november) vertellen Koos van Arkel (voorzitter
Stedenband) en Koos Koen (van Rotary Alphen en Shezaf) over deze feestelijke gebeurtenis; de
kinderen kunnen nu beter onderwijs en verzorging krijgen, zo zullen ze tweemaal per dag een
volwaardige maaltijd krijgen. Bij de eerste fase zijn er veertig kinderopvang plaatsen gerealiseerd met
o.a. financiële ondersteuning vanuit de Alphense Rotary. Binnenkort wordt er gestart met de tweede
fase van het project waarbij ook enkele medische voorzieningen worden gerealiseerd. De kosten
worden op 65.000 euro geraamd, waarbij er ook een beroep op het Alphense bedrijfsleven zal
worden gedaan om hieraan bij te dragen. Dit project wordt vanuit Nederland ondersteund door
Rotary Alphen aan den Rijn, Kinderdagverblijf Shezaf en Stedenband Oudtshoorn.

Boskoopse kwekers zien kansen in Oudtshoorn
Op 28 en 29 november heeft een delegatie uit Alphen aan den Rijn o.l.v. wethouder Kees van Velzen
een bezoek gebracht aan Oudtshoorn. Het betrof een economische missie op verzoek van de
Boskoopse kwekers om de mogelijkheden van sierteelt in Oudtshoorn verder te onderzoeken. Tot de
delegatie behoorden verder Michiel Gerritsen, voorzitter van Stichting Belangenbehartiging
Greenport Regio Boskoop, en Hans van Arkel, gemeente Alphen a/d Rijn. Enkele problemen waar de
kwekers mee geconfronteerd werden zijn uit de weg geruimd. Het opzetten van een pilot project dit
voorjaar zou volgens de kwekers de volgende stap kunnen zijn.
Het feit dat Alphen aan den Rijn al jarenlang een stedenband heeft met Oudtshoorn draagt zeker bij
aan de stappen die nu al zijn gezet. In het Alphens Nieuwsblad van 28 december stond een verslag
van het bezoek.
Hans van Arkel, werkzaam bij de gemeente Alphen aan den Rijn en tevens bestuurslid bij de Stichting
Stedenband, heeft deelgenomen aan deze missie; de delegatieleden hebben mede gebruik gemaakt
van het door de stedenbandactiviteiten opgebouwde netwerk in Oudtshoorn.

