RTG Samenleving 03-09-2019. Ingesproken door voorzitter van de stichting Mondiaalten
over de nota ‘Immer Besser’, grensoverschrijdende samenwerking gemeente Aalten 2019
-2013.
Voorzitter,
De korte passages onder punt 6 van de nota betreffen het werk van de stichting
Mondiaalten. In de vorige beleidsperiode is, wat in de nota wordt genoemd ‘de traditionele
ontwikkelingssamenwerking’, op afstand gezet. De uitvoering werd neergelegd bij de
stichting Mondiaalten, waartoe een jaarlijkse subsidie van € 7.500,- diende. De stichting
heeft met deze subsidie tot taak om 1. Voor max. € 6.000,- jaarlijks subsidie te verlenen aan
Aaltense ontwikkelingsprojecten aangesloten bij Mondiaalten. Deze subsidieverlening, met
het genoemde jaarlijkse subsidieplafond, geschiedt volgens een door Mondiaalten
vastgelegde procedure, waarin een projectbeschrijving, financiële onderbouwing en
rapportage. 2. Voor € 1.500,- dient de voorlichting gegeven te worden aan de bevolking in
de gemeente Aalten. Een deel hiervan wordt jaarlijks gereserveerd voor de twee jaarlijkse
wereldmarkt in het centrum van Aalten. Voorts is ambtelijke ondersteuning in een
overeenkomst vastgelegd.
De kleinschalige projecten gaan van mens tot mens, waarin de ervaring is dat een klein
project een groot verschil kan maken. Voorbeelden zijn drinkwaterprojecten. Water is leven.
Ca. 12 jaar geleden werd door het Roemenië-Comité Aalten-Bredevoort (thans de stichting
Aalten Roemenië Salaj), mede met hulp van de gemeente Aalten, acties onder de Aaltense
bevolking, Waterbedrijf Vitens en Europese geld in vier dorpen in de Roemeense gemeente
Cuzaplac een drinkwaterleiding aangelegd. De impact daarvan voor de leefbaarheid is groot.
Recent: door de stichting Barmuja (Dinxperlo e.o.) zijn in afgelegen dorpen waterputten
geslagen. In Oeganda gebeurde hetzelfde door Joanne’s Foundation, waarbij ook
hygiënische toiletten. De activiteiten van de oud Aaltenaar Walter Meekes, ooit begonnen
via Mondiaalten met een klein scholenproject in een bergdorp in de Andes in Peru, zijn
inmiddels uitgegroeid tot een landelijk project, ook inhoudelijk door nascholing van
leerkrachten, inmiddels met ondersteuning van de Peruaanse overheid.
Mondiaalten is een platform waarbij 14 Aaltense organisaties zijn aangesloten. Het betreft
projecten van Aaltenaren in Roemenië, Oeganda, Peru, Zuid Afrika, Lombok Indonesië,
Ethiopië, Chili en Bolivia en Mozambique. De naam Aalten valt regelmatig bij de activiteiten
van deze projecten voor de meest kansarmen. Het zijn kleine projectorganisaties waarin
directe lijnen liggen met een zusterorganisatie ter plaatse en met de plaatselijke overheid.
Wat doet Mondiaalten nog meer? 1. Contacten met de gemeente om de deur naar de
wereld open te houden. 2. De plaatselijke projecten adviseren, stimuleren, hulp verlenen bij
projectaanvragen en verbindingen aanbrengen met bijv. Wilde Ganzen over scholing voor
het samenstellen van een projectplan, PR en sociale media.
In de nota ‘Immers Besser’ gaat zeer veel aandacht uit naar de Grensregio. Wij kunnen ons
niet aan de indruk onttrekken dat van een verandering in beleid ten aanzien van zgn.
‘traditionele ontwikkelingssamenwerking’ geen sprake is. De kleinschalige Aaltense
initiatieven door de 14 organisaties zijn echter voorbeelden van inspanningen in het kader
van een verantwoord wereldburger te zijn. Voorgesteld wordt het beleid te continueren.
Het zou passend zijn indexeringen toe te passen. De bezuinigingen waarvoor de gemeente
staat, vragen van ons enig begrip. Mocht de raad besluiten tot een indexering, dan is deze
zeer welkom.
Voorzitter Mondiaalten. Zie www.mondiaalten.nl

