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TYNAARLO als MILLENNIUMGEMEENTE:
‘ontwikkeling en verbinding’
1. Inleiding.
31 december van het jaar 2015 is door de Verenigde Naties en 189 regeringsleiders en
staatshoofden als deadline gesteld voor de verwezenlijking van de acht zogenoemde
millenniumdoelen. Die doelen werden in het jaar 2000 opgesteld om de armoede in de
wereld binnen vijftien jaar flink terug te dringen. Een loffelijk streven, maar volgens de VNG
lukt dit niet zonder de inzet van gemeenten. Het zijn bij uitstek gemeenten die een
belangrijke rol kunnen spelen in de bewustwording van hun inwoners en bij de bestrijding
van armoede en extreme ongelijkheid in de wereld. De VNG verwijst in dat verband graag
naar de helft van de tijdsplanning: 7 juli van het jaar 2007 waren de doelen nog lang niet
gehaald. Er leven steeds meer mensen van minder dan 1 euro per dag (meer dan 1 miljard).
Er verdwijnt nog dagelijks zo’n 200 vierkante kilometer bos. De uitstoot van CO2 stijgt nog
elke dag.
De VNG is daarom vorig jaar een actie begonnen onder het mom ‘Een millenniumgemeente
staat midden in de wereld’. Aan het begin van de vorige eeuw waren gemeenten van
doorslaggevend belang voor de ontwikkeling in ons eigen land. Denk bijvoorbeeld aan het
geweldige effect van schoon drinkwater en riolering op hygiëne. In korte tijd werden
besmettelijke ziekten teruggedrongen en steeg de gemiddelde levensverwachting.
Ontwikkelingslanden staan nu voor een soortgelijke uitdaging. Gemeenten kunnen daarbij
een verschil maken.
Het college is dan ook van mening dat een vooruitstrevende gemeente als Tynaarlo aan de
oproep van de VN en de VNG gehoor moet geven. De wereld houdt niet op bij de grenzen
van Tynaarlo, of van ons land. In 2007 heeft de gemeente Tynaarlo daarom verklaard
millenniumgemeente te willen zijn. De invulling hiervan, de inhoud van onze
millenniumcampagne, is onderwerp van discussie, overleg en besluitvorming door de raad.
Ter voorbereiding hierop is een klankbordgroep aan de slag gegaan, met leden van de raad,
de griffier, de wethouder en ondersteunend beleidsambtenaar. Het resultaat van de
inspanningen van deze klankbordgroep is vastgelegd in voorliggende notitie.
Hoe wil Tynaarlo invulling geven aan het leveren van een bijdrage aan de realisatie van de 8
millennium development goals (MDG’s). In § 2, 3 en 4 komen achtereenvolgens de
millenniumdoelen, visie en uitgangspunten aan bod. In § 5 wordt verslag gedaan van
activiteiten in onze gemeente die al een bijdrage leveren aan één of meer millenniumdoelen
en hoe we het zijn van een millenniumgemeente verder inhoud kunnen geven. In § 6, 7 en 8
volgt tot slot een concretisering van de voorstellen in tijd en geld.
2. De Millenniumdoelen (MDG’s)
De acht millennium development goals zijn:
* 1. Extreme armoede en honger zijn uitgebannen
* 2. Alle jongens en meisjes gaan naar school
* 3. Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten
* 4. Kindersterfte is sterk afgenomen
* 5. Minder vrouwen sterven door zwangerschap
* 6. De verspreiding van ziektes als AIDS en malaria is gestopt
* 7. Er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu
* 8. Er is meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp
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3. Visie.
De visie van de gemeente Tynaarlo die ten grondslag ligt aan de activiteiten die worden
voorgesteld in het kader van de millenniumdoelen is drieledig:
* alle mensen zijn gelijkwaardig en hebben een verantwoordelijkheid voor de aarde
waarop zij leven en voor de mensen met wie wij leven nu en in de toekomst.
* verbinding biedt kansen op ontwikkeling, ontwikkeling is gebaat bij verbinding
* bewustwording kan leiden tot actie en actie kan leiden tot bewustwording.
4. Beleid en uitgangspunten.
Uitgangspunt is dat aangesloten wordt bij bestaand beleid.
Eind 2005 is besloten om de volgende punten tot speerpunten van beleid te maken:
* versterking positie wereldwinkels;
* bewustwording van de bevolking van de gemeente Tynaarlo, direct c.q. indirect
* bewustwording leerlingen op basisscholen
Uitgangspunten daarbij zijn als volgt geformuleerd 1:
- ondersteuning particulier initiatief
- bevorderen betrokkenheid burgers
- stimuleren deskundigheidsoverdracht
- kwaliteit en duurzaamheid
De invulling die Tynaarlo geeft aan de realisatie van de millenniumdoelen sluit aan bij deze
speerpunten en uitgangspunten van beleid en is in overeenstemming met de visie. De
invulling wordt verder uitgewerkt en geconcretiseerd in paragraaf 5, door het benoemen van
zes thema’s en aansluitend een vijftal concrete projecten, waarin deze zes thema’s zijn
verwerkt.
De rol van de gemeente.
De rol van de gemeente in de millenniumcampagne is informerend, stimulerend en
faciliterend en zo nodig initiërend.
5. Wat doen we en wat willen we?
Bewustwording kan leiden tot actie en actie kan leiden tot bewustwording. Daarom zoeken
we de verbinding tussen activiteiten hier en activiteiten elders. Wat we hier doen, willen we
elders ook, zij het in een andere orde van grootte. De mate van ontwikkeling varieert nu
eenmaal sterk per werelddeel en per ontwikkelingsgebied.
We kiezen ervoor om niet alleen of uitsluitend lokale initiatieven of particulier initiatief te
ondersteunen. Voor de herkenbaarheid van de campagne is het van belang dat we een
eigen project hebben, geïnitieerd vanuit de gemeente, met een eigen gezicht waar burgers
zich mee kunnen identificeren en waarvoor ze in actie willen komen. Uiteraard kunnen lokale
initiatieven zich in principe verzekeren van onze steun en kunnen ze meedoen in de PRcampagne. Daartoe zullen zij nadrukkelijk worden uitgenodigd.
Wat we doen en wat we willen kan gevat worden onder een zestal thema’s, die allen het
thema ‘ verbinding en ontwikkeling’ tot uitdrukking kunnen brengen en die een bijdrage
leveren aan bewustwording. We doen in ieder geval:
1. Het stimuleren van lokale fondswerving voor projecten in ontwikkelingslanden.
In elke Nederlandse gemeente steunen particuliere organisaties, en steeds vaker ook
bedrijven, projecten in ontwikkelingslanden.
2. Kennisoverdracht aan en kennisuitwisseling met gemeenten in andere landen
3. Stimuleren van culturele uitwisseling
1

Bron: Tynaarlo en de wereld om ons heen
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Onze band met Roemenie, Pitesti, valt hieronder, maar ook de contacten die er zijn met
bijvoorbeeld Sri Lanka en Suriname. Verder de contacten die het onderwijs heeft met
scholen in het buitenland.
De overige drie thema’s waarin we ons beleid en uitgangspunten tot uitdrukking willen laten
komen zijn:
4. Schoon water
5. Stimuleren lokale werkgelegenheid
6. In harmonie met de omgeving.
Ad 4. Water
Water speelt in onze gemeente een belangrijke rol. We hebben hier veel water, waterberging
is hier van groot belang en de aanleg van riolering en toegang tot veilig drinkwater heeft een
belangrijke rol gespeeld in de realisatie van ons huidige ontwikkelingspeil. Water vormt zo de
verbinding tussen ontwikkelingen in onze gemeente en ontwikkelingen in een gebied met
een lager ontwikkelingsniveau. Bovendien heeft toegang tot schoon drinkwater effect op de
millenniumdoelen 1, 2 en 4 en wellicht 5 en 6: wanneer drinkwater veilig en dichtbij is, blijft er
meer tijd over voor en kan meer aandacht besteed worden aan onderwijs en werk. Schoon
water is daarmee een basisvoorwaarde voor het bereiken van de millenniumdoelen 1 en 2.
Enkele cijfers.
Tussen 1990 en 2004 zijn meer dan 1,2 miljard mensen geholpen op het gebied van
sanitatie. Zo'n 2,6 miljard mensen (inclusief 980 miljoen kinderen) zijn echter nog steeds niet
bereikt. Dit betekent dat bijna 40 procent van de wereldbevolking geen toegang heeft tot
goede sanitatie. De Verenigde Naties vindt dat er dringend actie moet worden ondernomen.
Daarom is 2008 uitgeroepen tot Internationaal Jaar van Sanitatie.
Ad 5. Stimuleren lokale werkgelegenheid.
Werkgelegenheid is voor de ontwikkeling van het individu en een regio van groot belang.
Ook hier wordt een verbinding gelegd met een ontwikkeling in onze eigen gemeente.
Starters worden hier in de gelegenheid gesteld een eigen bedrijf(je) op te starten door hen
een krediet ter beschikking te stellen. Dit willen we elders ook doen, zij het op andere schaal.
Ad 6. In harmonie met de omgeving.
Hieraan wordt in onze gemeente zelf veel aandacht besteed onder de noemer
duurzaamheid. Een toelichting op en overzicht van activiteiten die al lopen zijn opgenomen
als bijlage 1.
Voorbeelden waar wellicht nog ‘winst’ te halen valt zijn:
* Bewust consumeren: als consument heeft de gemeente mede invloed op de
(arbeid)omstandigheden waaronder de door de gemeente aangeschafte producten en
diensten gemaakt zijn, waarvan een aantal die direct met (duurzaam) inkopen te maken
hebben. Bijvoorbeeld:
- kiezen voor duurzaam geproduceerd hout,
- het gebruik van papier met het FSC-keurmerk,
- het afnemen van Fairtrade producten,
- het ondersteunen van de plaatselijke wereldwinkel,
- energiebesparing en terugdringen uitstoot van CO2.
* Bewust beleggen: de gemeente geeft richting aan haar investeringen door bewuste keuzes
te maken bij spaarrekeningen, beleggingen,en verzekeringen.
Deze zes thema’s, die gestoeld zijn op ons beleid en uitgangspunten, zijn geconcretiseerd
naar een vijftal projecten, waarmee we invulling willen geven aan onze millenniumcampagne:
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5.1. RAPPORTAGE WERKZAAMHEDEN GEMEENTELIJK APPARAAT
Bij de MARAP en BERAP wordt een zogenaamde millenniumparagraaf opgenomen, waarop
aangegeven moet worden in hoeverre de reguliere en/of nieuwe werkzaamheden een
positieve/negatieve of neutrale bijdrage leveren aan de realisatie van de millenniumdoelen
onder de medewerkers vergroot.
5.2. WATER.
Tynaarlo adopteert een project op het gebied van water in een ontwikkelingsland. Gedacht
wordt aan West Timor, Indonesië. Vanuit het verleden zijn we verbonden met Indonesië en
haar inwoners. Toen onze wegen scheidden hebben wij ons verder ontwikkeld, terwijl daar
de ontwikkeling voor grote groepen inwoners stil is blijven staan. Vooral het gebrek aan goed
water en sanitaire voorzieningen is een groot probleem in delen van West-Timor.
Voorwaarde is dat het een concreet en herkenbaar project is met een beperkte tijdsduur. Het
doel moet zijn dat de lokale bevolking na afloop van het project zelfstandig in staat is door te
gaan met de werkzaamheden rond de watervoorziening. Het project wordt breed bekend
gemaakt binnen de gemeente en lokale initiatieven met betrekking tot fondsenwerving
worden nadrukkelijk gestimuleerd. Het is de bedoeling dat de burgers zich met dit project
verbonden gaan voelen. Zie bijlage 2 voor meer informatie over dit project.
5.3 MICROKREDIETEN
In onze gemeente wordt de mogelijkheid geboden aan startende ondernemers, een krediet
aan te vragen en te ontvangen In overleg met het bedrijfsleven willen we ook microkredieten
laten verstrekken aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden. We zijn hierover in
overleg met de Rabobank.
In het kader van “10 jaar Tynaarlo” :
5.4 HET ORGANISEREN VAN EEN DUURZAAMHEIDSMARKT: START VAN DE MILLENNIUMCAMPAGNE
Een voorlichtings- en informatiemarkt organiseren in november waarin duurzaamheid in alle
facetten aan de orde komt, voor ondernemers en burgers. Bijvoorbeeld duurzaam beleggen,
elektriciteit, milieu, afval, isoleren, klimaatbeheersing, biologische landbouw, de
kringloopwinkel. Motto: wat kunnen we zelf doen?, of, in het kader van 10jaartynaarlo: hoe
bespaar ik tientjes? Dit in combinatie met scholen, koren of film (the eleventh hour b.v.)
Hiermee wordt het plaatselijk initiatief gestimuleerd en de bewustwording vergroot. Tijdens
deze markt wordt de aftrap gegeven voor de millenniumcampagne. Er wordt bekend
gemaakt welke initiatieven de gemeente Tynaarlo gaat ontplooien om een bijdrage te leveren
aan de millenniumdoelen, welke bijdrage bedrijfsleven en burgers hieraan kunnen leveren.
De inwoners worden opgeroepen actief mee te denken en te doen. Ook de wereldwinkels
presenteren zich en lokale werkgroepen en initiatieven kunnen voor het voetlicht worden
gebracht om zo de aandacht op zich te vestigen. Er kunnen producten worden verkocht /
gekocht uit landen waar al werkgroepen actief zijn, zoals Roemenië, Sri Lanka en Suriname .
In vervolg op 5.4:
5.5 BETROKKENHEID BURGERS, SCHOLEN EN BEDRIJFSLEVEN STIMULEREN.
Lokale initiatieven gedurende langere tijd initiëren, stimuleren en faciliteren. Een aantal
scholen in onze gemeente heeft al een band met een school in het buitenland. De inzet is
dat alle 24 scholen in onze gemeente een dergelijke band aangaan.
Burgers kunnen:
- financiële bijdrage leveren
- meedoen als vrijwilliger aan activiteiten van maatschappelijke organisaties
- participeren in organisaties die zich met derdewereldlanden bezighouden.
- daadwerkelijk deelnemen aan ontwikkelingssamenwerking
- in eigen huis, tuin, straat, buurt, wijk, dorp maatregelen nemen in het kader van
duurzaamheid en eerlijke handel
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Bedrijven kunnen verder nog:
- materiaal / menskracht beschikbaar stellen
- sponsoren
- eigen inkoopbeleid aanpassen en investeren in duurzaamheid
Tot slot.
Gelijkwaardigheid ligt ten grondslag aan de activiteiten die we in het kader van de
millenniumcampagne willen ondernemen. Wanneer er een culturele uitwisseling plaats gaat
vinden zou dat ook voor de gemeenschap hier een verrijking kunnen betekenen. Denk
bijvoorbeeld aan cultuur, muziek, dans.
6. Planning. 2
Start van de ‘campagne’ is gepland in november met informatie over wat we doen en wat we
van plan zijn, wat anderen doen en kunnen doen. De wereldwinkel, kringloopwinkel e.a.
hierbij betrekken. Dan ook borden ‘Millennium Gemeente’ ophangen en flyers beschikbaar
stellen.
Bij de uitvoering een (nog te formeren) lokale werkgroep betrekken en faciliteren, die
onderdelen van de de campagne verder ter hand neemt en uitvoert, onder regie van de
gemeente Tynaarlo. De campagne valt gedurende drie jaar onder regie van de gemeente en
wordt daarna voortgezet door de lokale werkgroep.
7 Financiën.
Voor de start van de campagne dit jaar is geld beschikbaar.
Voor de overige activiteiten, zoals het waterproject, subsidies lokale werkgroepen, subsidie
wereldwinkels, internationale betrekkingen, PR en ambtelijke inzet wordt gedurende 3 jaar
50.000,-- per jaar gevraagd.
8. Communicatie.
Voor de aanmelding als millenniumgemeente heeft de VNG International een actiepakket
beschikbaar gesteld, bestaande uit 10 V-borden ("makelaarsborden"), 4 aluminiumborden en
2000 informatiekaartjes voor burgers. Bij de start van de millenniumcampagne wordt dit
materiaal ingezet. De burgers worden over de aanmelding van de gemeente als
Millenniumgemeente geïnformeerd, door op 8 november, de dag van de
duurzaamheidmarkt, de borden (in overleg met afdeling communicatie en gemeentewerken)
door wethouder Assies te laten plaatsen aan de gemeentegrens in samenhang met
bijvoorbeeld het bord "Welkom in Tynaarlo". Regelmatig aandacht schenken aan de
voortgang op de website, tijdens publieksevenementen en in de huis-aan-huisbladen.
Informatiekaartjes beschikbaar stellen via balie gemeentehuis, bibliotheek.
Het logo 'millenniumgemeente' laten meeliften in een aantal communicatiemiddelen van de
gemeente, zoals Afvalwijzer, gemeentegids.
Mogelijkheden om als individu een bijdrage te leveren aan de MDG’s onder de aandacht
brengen via gemeentepagina, vrijwilligersvacaturebank, e.d.
De Wereldwinkels en lokale werkgroepen waar mogelijk betrekken bij
voorlichtingsactiviteiten m.b.t. millenniumdoelen en in aanmerking laten komen voor de
aankoop van (relatie)geschenken/ fairtrade producten, omdat dit past bij ons
beleidsuitgangspunt van bewust consumeren en duurzaam inkopen.

2

Na akkoord van de raad wordt een gedetailleerde planning, begroting en communicatieplan
opgesteld.
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BIJLAGE 1
Duurzaamheid.
Onze positie als gemeente in dit deel van de wereld brengt met zich mee dat we ons hier
voornamelijk richten op duurzaamheid en duurzame ontwikkeling. Dit sluit aan bij
millenniumdoel 7 en 8. SenterNovem, een organisatie die zich bezig houdt met het
ontwikkelen van criteria voor duurzaamheid, hanteert als werkdefinitie: "duurzame
ontwikkeling is het op gang brengen van ontwikkelingen waarbij sociaal-economische,
ecologische en culturele aspecten in dynamisch evenwicht zijn en levert als resultaat op dat
na ons komende generaties dezelfde kansen hebben om in hun behoeften te voorzien als de
huidige."
Kort gezegd: duurzaamheid is een sociaal-economische, ecologische en culturele balans.
Duurzame ontwikkeling
Duurzame ontwikkeling (en daarvan afgeleid duurzame inkoop) richt zich niet alleen op het
milieu. Het gaat om het vinden van een gezonde en structurele balans tussen sociaaleconomische ontwikkeling, de natuurlijke omgeving en maatschappelijk welzijn. Duurzame
ontwikkeling omvat naast milieuaspecten dus ook allerlei onderwerpen op het gebied van de
mensenrechten, zoals het tegengaan van kinderarbeid en het stimuleren van minimaal
aanvaardbare arbeidsomstandigheden.
Het begrip duurzame ontwikkeling valt in de praktijk uiteen in concrete activiteiten of
aandachtsgebieden. Denk bijvoorbeeld aan duurzaam ondernemen, duurzaam beleggen,
duurzame klimaatbeheersing, duurzaam bouwen enzovoort. Duurzaam inkopen is ook zo'n
aandachtsgebied. Onder duurzaam inkopen wordt verstaan: "het toepassen van
milieuaspecten en sociale aspecten in alle fasen van het inkoopproces zodat dit uiteindelijk
leidt tot de daadwerkelijke levering van een product, dienst of werk dat aan deze
milieuaspecten en sociale aspecten voldoet."
Activiteiten
Om u een beeld te geven van de activiteiten van onze gemeente die al bijdragen aan het
behalen van de millenniumdoelen volgt onderstaand een overzicht:
-

-

In het aanbestedingsbeleid en inkoopbeleid van de gemeente is de doelstelling van
het college (100% duurzaam) opgenomen. Voor het realiseren van deze doelstelling
wordt aangesloten bij de zogenaamde “menukaarten” van Senternovem die deze
menukaarten uitgeeft als een soort hulpmiddel bij Duurzaam inkopen. Team Milieu
draagt zorg voor duurzaam inkopen
Afdeling REO tracht in het kader van haar plannen (locatieontwikkelingen) in nauwe
samenwerking met andere teams binnen de gemeente vorm en inhoud te geven aan
het realiseren van een duurzame leefomgeving. Zo wordt voor de toekomstige
uitbreiding van Vries gebruik gemaakt van de methodiek Duurzaamheidsprestatie op
locatie (DPL). Hiermee kan op voorhand een bepaald ambitieniveau qua
duurzaamheid vastgelegd worden, waarmee bij de planontwikkeling en- uitwerking
rekening moet worden gehouden. DPL fungeert daarbij als meet- en
monitoringsinstrument. Voor Groote Veen (uitbreiding van Eelde) wordt in
vergelijkbare zin gewerkt met duurzaamheid in de vorm van workshops etc.
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Afdeling BMV levert vooral een bijdrage aan een Veilig, Leefbaar en Duurzaam
Tynaarlo. Gekoppeld aan de 8 millenniumdoelen, dan draagt deze afdeling vooral bij
aan gelijke rechten voor mannen en vrouwen (op gebied van veiligheid geen
onderscheid in kleur, ras, persoon etc) en leven er meer mensen in een duurzaam
leefmilieu. Via integrale handhaving leveren ze een bijdrage (bijvoorbeeld
bouwbesluittoetsing waaronder ventilatie) en via uitvoering van het milieubeleidsplan.
Duurzaam ondernemerschap in onze gemeente wordt gestimuleerd. Een middel
hiertoe is bijvoorbeeld een DE-scan (met subsidie uit te voeren) of naar analogie van
de gemeente Amsterdam supermarkten verplichten energievretende apparaten af te
dekken (energieverbruik verminderen).
- Via de nieuwe koers van de afdeling BMV worden burgers en bedrijven sterk
gestimuleerd mee te werken aan een duurzaam leefmilieu in plaats van via wet- en
regelgeving
- Team Infra gebruikt duurzame bouwmaterialen
- Op 9 oktober 2007 is een krediet van € 23.000 beschikbaar als tegemoetkoming in de
uitvoeringskosten van een Duurzame Energiescan (energieonderzoek) ten behoeve
van ondernemers uit de gemeente. Deze scan biedt inzicht in het energieverbruik van
een bedrijf en er wordt advies gegeven hoe het energieverbruik en de CO2 uitstoot te
verminderen
- Ook op 9 oktober 2007 is voor de bouw MFA Ter Borch: voor duurzaam bouwen een
bedrag van € 700.000 extra beschikbaar gesteld. De verwachting is dat dit bedrag op
termijn wordt terugverdiend.
- Deelname aan de energiebesparingscampagne “Wonen++ Drenthe”. De raad is
gevraagd hier € 10.000,- voor beschikbaar te stellen uit de post ‘reserve Dubo’
- Afdeling lokaal onderwijs subsidieert natuur- en milieueducatie door het IVN t.b.v. het
basisonderwijs. Het IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te
betrekken bij natuur, milieu en landschap. Het betreft jaarlijks een bedrag van €
15.000,- waarvan de scholen € 4.000 betalen. Hiervan worden nieuwe lespakketten
en projecten over natuur, milieu, energie, klimaat en duurzaamheid ontwikkeld.Via
het scholennetwerk worden de contactpersonen van de scholen door de consulent
van het IVN geïnformeerd en geïnstrueerd, waarna men op de eigen school hier
verder mee aan slag kan. De kinderen gaan vervolgens naar buiten om de natuur ook
echt te beleven en te ontdekken. Van de 22 basisscholen in onze gemeente
participeren op dit moment 15 scholen in het netwerk.
- Economische zaken stelt starterskredieten beschikbaar aan ondernemers die in onze
gemeente willen starten.
Verder zijn in het kader van ontwikkelingssamenwerking activiteiten gesubsidieerd:
- Via ontwikkelingssamenwerking is ruim € 6.000 beschikbaar. In 2007 is dit besteed
aan de wereldwinkels, de rommelmarkt voor het goede doel, de vrienden TynaarloKalmunai, fotowedstrijd voor het goede doel en platform Europese stedenbanden.
- Er zijn een aantal plaatselijke werkgroepen actief die zich inzetten voor Kalmunai (Sri
Lanka), Suriname, Pitesti (Roemenie). Sommige van deze werkgroepen werken
samen met scholen om zo geld in te zamelen voor hun doel.
-
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BIJLAGE 2

Millenniumdoel van Gemeente Tynaarlo
Mensen voorzien van veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen
Project op west Timor Provincie oost Nusa Tenggara
in

Indonesië
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Oost-Nusa Tenggara

De Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara (Nusa Tenggara Timur) behoort tot de
Kleine Soenda-eilanden en bestaat uit 566 eilanden die zich uitstrekken over een afstand van
ongeveer 1300 km. Slechts 42 eilanden zijn bewoond. Meer dan de helft van de eilanden is
echter zo klein dat ze geen naam hebben gekregen.
•

De grootste drie eilanden zijn Flores, West-Timor en Soemba.

•

Ook de wat kleinere eilanden Savoe, Raijua, Roti, Semau, Alor, Pantar, Lomblen,
Adonara en Komodo behoren tot Oost-Nusa Tenggara.

West-Timor

West-Timor is het Indonesische deel van het eiland Timor. De hoofdstad van West-Timor is
Kupang. West-Timor is 15.850 vierkante kilometer groot. Er wonen 1,6 miljoen inwoners,
waarvan de meeste Malay, Papua of Polynesiër is. De religie bestaat uit 57% rooms-katholiek,
35% protestant en 8% moslim.
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Situatie en beschrijving
West Timor maakt deel uit van Oost Nusa Tenggara. Het is een bergachtig gebied, waarvan
een groot deel onvruchtbaar is voor landbouwactiviteiten. Bovendien valt er in het gebied
weinig regen. De meeste mensen zijn boer en 60% van de bevolking leeft onder de
armoedegrens en alleen 15% hebben toegang tot schoonwater. Veilig drinkwater is een van
de grootste problemen in dit gebied. Kinderen en vrouwen lopen uren om water te halen.
Tijdens het droge seizoen zijn de waterbronnen zo goed als opgedroogd en zijn de mensen
gedwongen om onveilig water te drinken uit de rivieren. En alleen tijdens het regenseizoen is
het mogelijk om zich te wassen. Veelal zijn er geen sanitaire voorzieningen in de dorpen
zodat de mensen hun behoefte rondom hun huis en in de rivier doen. Het gebrek aan schoon
drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne veroorzaakt veel ziektes zoals diarree, tyfus,
tuberculose, huidziektes en malaria.

Doel van het project
Het doel van het project is om te zorgen voor toegang tot veilig drinkwater en sanitaire
voorzieningen, de leefomstandigheden te verbeteren en de persoonlijke hygiëne te
vergroten.

Wij gaan in ieder dorp een centrale tapwater of
waterput met sanitaire voorziening bouwen.
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Projectidee
Wij gaan eerst inventariseren, op welke locaties wij dit project willen uitvoeren. Wij nemen
zoveel mogelijk locaties, die echt aan onze hulp nodig hebben. Daarna gaan wij de begroting
maken.
Als het project te klein is, dan krijgen wij niet de gewenste impact.
Het beste is dat het project over meerdere jaren wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld uitgevoerd in
5 jaar. Binnen deze 5 jaar gaan wij zoveel mogelijk waterputten bouwen met daarbij
behorende centrale sanitaire voorziening.
Hygiënevoorlichting behoort tot dit project en ook lichte onderhoud training.
Wij moeten de bewoner/gebruiker bij dit project betrekken, dus vanaf de planning tot de
uitvoering. Zo krijgen ze het gevoel, dat het project voor hen is en van hen .
Wij kunnen het project uitbereiden en combineren met andere activiteiten, zoals een
viskwekerij etc. zodat ze extra inkomsten kunnen krijgen.
Samenwerking / monitoring.
Een korte beschrijving van de Stichting, met wie wij willen samenwerken.
Naam: Yayasan Penegak Kebenaran dan Keadilan Victory (YPK2V)
“ Stichting voor gerechtigheid Victory “
Opgericht op 16 mei 2005 door de heer Victor Laiskodat, politicus en lid van het parlement.
Taak en doel: (arme) mensen te helpen
Activiteiten: gratis diensten verlenen, zoals
-Juridische bijstand.
-Gezondheid advies en zo nodig medicijnen verdelen.
-Voedsel verdelen aan arme mensen en oprichten/sturen van mobiele keuken in
rampengebied.
Planning van uitbreiding activiteiten:
-Waterput boren en watervoorziening en sanitaire voorzieningen aanbieden.
-Campagne voor gezond voedsel, door bijstand te verlenen in micro agrarische projecten en
visserij/ kwekerij.
De leden zijn:
Politici, juristen, zakenmensen, kerkelijke organisatie (dominee) , universiteit docenten,
bekende mensen en artsen.
Het bestuur telt 8 leden. Daarnaast zijn er nog 25 leden.
Kantoor:
1 hoofdkantoor in Kupang en 2 bijkantoren in andere steden.
We denken dat wij met deze stichting goed kunnen samenwerken, omdat ze al ervaring
hebben, beschikken over de nodige contacten en weten waar en wie geholpen moet worden.
Deze stichting kan haar werk uitbereiden en meer (arme) mensen bereiken, door steun
vanuit het buitenland te krijgen.
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Kostenraming
Het is op dit moment moeilijk om een kostenraming te maken, er ontbreekt nog veel
informatie. We denken dat we na het eerste oriëntatie bezoek aan de locatie, het projectplan
en de begroting kunnen maken.
We denken dat de kosten om een waterput te maken (te boren) met een gezamenlijke wasen sanitaire voorziening rond € 15.000,- zullen zijn.
Wij hopen dat u met deze korte, summiere, informatie een beeld kan vormen, dat de mensen
daar dringend geholpen moeten worden en dat de gemeente Tynaarlo de mensen graag wil
helpen en mee wil doen aan het ontwikkelingsdoel in het kader van de millenniumgemeente
Tynaarlo.

Opgesteld door,
Dolf Stob en Robert Tjandrakusuma
26 maart 2008
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