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Tynaarlo is Millennium Gemeente!
Gemeente!
verbinding & ontwikkeling
Een wereld te winnen.
De wereld houdt niet op bij de grenzen van Tynaarlo, of van ons land. Tynaarlo wil daarom een bijdrage leveren aan de
realisatie van de 8 millennium development goals (MDG’s). We richten ons daarbij op drie –met elkaar verbondenpijlers: duurzaamheid, internationale betrekkingen en ontwikkelingssamenwerking. Het gaat dan bijvoorbeeld om zorg
voor duurzame ontwikkeling, bevorderen Europees burgerschap, solidariteit met minder bedeelden (b.v. fair trade) en
het bevorderen van sociale cohesie.

In de notitie ‘Tynaarlo als millenniumgemeente’ zijn een vijftal projecten benoemd waar we als
gemeente uitvoering aan willen geven. In de voortgangsrapportage zijn deze vijf projecten als
leidraad genomen. De projecten zijn:
P1. rapportage werkzaamheden gemeentelijk apparaat
P2. waterproject
P3. bevorderen werkgelegenheid: veeteelt en boerenbedrijfjes
P4. duurzaamheid (-smarkt)
P5. betrokkenheid burgers, scholen en bedrijfsleven stimuleren
P1 Rapportage werkzaamheden gemeentelijk apparaat.
Bij het aanbieden van de sjablonen voor de voorjaarsnota de aandacht vestigen op de
millenniumdoelen: wat draag jij / jouw afdeling bij?
VOORTGANG:
Het bleek dat dit niet echt een efficiënte manier was om de millenniumdoelen intern onder de
aandacht te brengen. Het project wordt in deze vorm afgesloten. Medewerkers zijn wel op een
andere manier bij de campagne betrokken, zoals de kerstpakkettenmarkt, het wereldfeest en
publicaties via intranet.
P2 waterproject
- realisatie van de waterputten en sanitaire voorzieningen samen met lokale bevolking
- betrekken van scholen bij het project en stimuleren uitwisseling / fondsenwerving
- betrekken van andere actieve werkgroepen in de gemeente bij het project
- betrekken van het bedrijfsleven in het kader van de werkgelegenheid en uitwisseling
VOORTGANG:
• Stichting Tynaarlo – West-Timor
In 2009 is de Stichting Tynaarlo-West-Timor opgericht. Deze telt momenteel 14 leden. De stichting
heeft het afgelopen jaar haar activiteiten uitgebreid met veeteelt- en onderwijsprojecten.
• Waterputten en sanitaire voorzieningen
In 2010 zijn twee waterputten en twee sanitaire voorzieningen gerealiseerd. Dat het er niet meer
zijn komt doordat het vinden van een succesvolle locatie moeilijk is. Er loopt een rivier onder WestTimor door en die moet gevonden worden. Daarna moet 60 meter worden geboord. Na een
misboring begint het proces van voren af aan, terwijl er wel de nodige tijd is verstreken.
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Het neemt gemiddeld drie maanden in beslag van het starten met boren tot het gereed komen van
de voorzieningen. Voor het vinden van water wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde
waterfinder. Deze bleek niet goed te werken in de droge periode.
Na drie mislukte boorpogingen is er uiteindelijk met succes een 2e waterput geslagen in de wijk
Lasiana. Hiervan maken 158 gezinnen gebruik. Deze put levert 5 liter water per seconde. Een
tweede sanitaire voorziening is eveneens gebouwd. In de wijk Manulai II is de 3e waterput
geslagen en ook daar wordt een sanitaire voorziening gebouwd. Deze staat 142 gezinnen ter
beschikking. Met financiële steun van de St. Eelder Woningbouw is een sanitaire voorziening op
een school gerenoveerd.

voor en na renovatie , met dank aan SEW

De lokale bevolking helpt zoveel mogelijk mee en wordt opgeleid hoe de voorzieningen te
onderhouden. Er wordt gewerkt met lokale aannemers en de projecten staan onder toezicht van de
nieuw opgerichte stichting Cahayan Nusantara. Zij werken belangeloos, beschikken over de
nodige contacten en kennen de situatie ter plekke. De gemeente Kupang betaalt de aanleg van
waterleidingen naar de woningen. Het water is nog niet geschikt als drinkwater. De Stichting is
bezig met plannen om dit wel mogelijk te maken.
Door de mislukte boringen en de tijd die nodig is om een volgende put aan te boren, is het aantal
projecten dat was voorzien voor 2010 niet gehaald. Omdat de stichting ervan overtuigd is dat de
gekozen werkwijze het beste is, is deze niet aangepast. Kwaliteit gaat voor kwantiteit en het is van
belang dat de bevolking optimaal bij de projecten wordt betrokken.

De tweede waterput in de wijk Lasiana

• Samenwerking met Cahaya Nusantara
De stichting Cahaya Nusantara is in 2009 een programma gestart om de armoede te bestrijden op
West-Timor, door intensief mensen te begeleiden met allerlei activiteiten in de sectoren landbouw,
visserij, veehouderij om inkomsten te kunnen genereren. Hiervoor heeft de stichting, mensen
opgeleid (training/opleiding van 4/5 maanden) om ingezet te kunnen worden als begeleider/trainer.
Iedere begeleider krijgt een regio toegewezen en deze zorgt voor de groepen (gezinnen). Doel is
dat minstens de helft van de gezinnen na 3 jaar uit de armoede zijn en in 5 jaar alle gezinnen die
begeleid worden een verbetering in levensstandaard hebben bereikt. Financier van dit programma
is de Gemeente Kupang, Bank Artha Graha, de stichting zelf, een coöperatie en giften. World
Harvest uit de VS geeft financiële steun voor de opleiding van 45 begeleiders/trainers.
De samenwerking van Cahaya Nusantara met de stichting Tynaarlo-West-Timor verloopt via de
intermediair Robert Tjandrakusuma. Robert woont in Nederland maar komt vaak in Indonesie en
bezoekt de projecten op West-Timor een paar keer per jaar. Uit een artikel in de Kupang Post van
30 oktober 2010 wordt door de voorzitter van de stichting, Daniel Cherlin gerefereerd aan de inzet
van Tynaarlo ten behoeve van de arme bevolking in Kupang, die geen toegang tot water hebben.
Daaruit blijkt dat ons project dringend in een behoefte voorziet. Zie bijlage 1 voor het artikel.
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Op bijlage 2 is te zien hoe de stichting het project heeft opgezet en in de toekomst uit wil breiden.
Bijlage 3 geeft een indruk hoe de stichting in de toekomst het project wil proberen te financieren.
•

Scholen
Met de steun van de Daltonschool Eelde konden in 2010 de eerste schooluniformen ter plaatse
worden aangeschaft en aan de kinderen in Kupang ter beschikking worden gesteld. Het Stroomdal
is gaan sparen voor een project op West-Timor en de Zuidwester heeft de kerstkaartenactie op
zich genomen ten behoeve het West-Timor project.
• Fondsenwerving
Door het NCDO werd de subsidie-aanvraag gehonoreerd met een bedrag van € 26.000,-.
Een aanvraag bij de Wilde Ganzen en Aqua for all kon niet worden ingediend, enerzijds door
gewijzigde regelgeving, anderzijds doordat de fondsen leeg waren. Zodra zich weer mogelijkheden
voordoen zal opnieuw worden aangevraagd. Verwacht wordt dat door de samenwerking met
Wardenburg, waar in 2011 vorm aan zal worden gegeven, de kansen op het verkrijgen van
Europese subsidies toenemen.
P3 Bevorderen werkgelegenheid: veeteelt en boerenbedrijfjes
VOORTGANG.
Met financiële steun van de Rabobank en in overleg met Cahaya Nusantara is een plan uitgewerkt
om koeien ter beschikking te stellen aan kleine coöperaties in West-Timor. Cahaya Nusantara
selecteert de boeren die voor deelname in dit project in aanmerking komen. De gemeente Kupang
stelt de expertise van de dienst LNV ter beschikking aan de boeren. Het geld wordt verstrekt als
lening en moet worden terugbetaald. Als er winst wordt gemaakt ontvangt de coöperatie 40% van
de winst. De stichting Tynaarlo - West-Timor en Cahaya Nusantara elk 30%. Zij zetten dit weer in
voor nieuwe projecten. Er zijn 10 koeien aangeschaft voor een boerderij in Amfoang, regentschap
Kupang (4,5 uur rijden vanuit Kupang city) en hiermee is het eerste project van start gegaan.
Volgens de berichten gaat het goed en zijn er al een paar kalfjes geboren. In de zomer van 2011
wordt geëvalueerd of het project aan de verwachtingen voldoet.

Symbolische overhandiging van de eerste Sapi Bali

P4 Duurzaamheid / wereldfeest
VOORTGANG.
• wereldfeest
Op 27 juni hebben we het wereldfeest georganiseerd, met daarin geïntegreerd een
duurzaamheidsmarkt, met als thema ‘fietsen’.
De werkgroepen vanuit de poot ‘ontwikkelingssamenwerking’ waren goed vertegenwoordigd
(12 groepen) en zeer enthousiast. In aanloop naar en evaluatie van het wereldfeest hebben de
betrokken werkgroepen voor het eerst nauw samengewerkt ( denk aan samensteling van het
programma, verdelen van de werkzaamheden, opbouwen, afbreken, PR campagne).
De wereldwinkels uit de drie kernen hebben de onderlinge samenwerking gecontinueerd
12 bedrijven hebben meegedaan
Er zijn ongeveer 2000 bezoekers geweest
De standhouders waren tevreden
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Presentatie van lokale initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking in combinatie
met allerlei activiteiten en bedrijven die iets doen op het gebied van fietsen. Bijzondere hapjes,
workshops, veel activiteiten voor kinderen, muziek. Twaalf lokale werkgroepen doen mee. Ook
vluchtelingenwerk, wereldwinkels, IVN + 12 bedrijven. 2000 bezoekers zijn op het feest
afgekomen; 1000 mensen zijn op de fiets gekomen. Twintig scholen zijn vooraf bezocht, waarbij
alle groepen
een presentatie
hebben
gehad over de veelkleurige wereld en het waarom van een
Overige
activiteiten
op het gebied
van duurzaamheid..
wereldfeest.
Veel
publiciteit,
geweldige
sfeer.
Ingezet is op een geïntegreerde en gestructureerde
aanpak van thema’s rond millennium en
• Overige activiteiten op het gebied van duurzaamheid.
Regelmatig verscheen een digitale nieuwsbrief, die gebruikt werd voor aankondigingen en verslag.
Speerpunten lagen voor 2010 op: water, fietsen, duurzaam bouwen, internationale contacten,
scholen. Het hele jaar door is aandacht geschonken aan het promoten van duurzaamheid
gemeente zelf duurzaam, voorlichting scholen en het betrekken van het bedrijfsleven.
In de loop van het jaar hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:
Februari
Warme truiendag
Maart
Zwerfvuilactie
Recordpoging heel Nederland fietst + biologische lunch: 60 deelnemers
Maart t/m juni Herinrichting Peize lesprogramma op school
April
Project Beeldschoonwater aan de bruggen
Juni
Langste dag 21 juni ronde tafel bijeenkomsten over Licht & Donker
Deelname aan het wereldfeest
September
Week van de vooruitgang
- groene voetstappen
- band op spanning
- week van de smaak
Oktober
Dag van de duurzaamheid
Nacht van de Nacht
P5 Betrokkenheid burgers, scholen en bedrijfsleven stimuleren
Hieronder vallen meerdere activiteiten.
1.Instellen van een Millenniumwerkgroep.
Voortgang: Er hebben drie bijeenkomsten plaats gevonden met actieve werkgroepen in de
gemeente. Gezamenlijk is besloten het wereldfeest te organiseren, getrokken door de stichting
Development Support Front (DSF) uti Vries. In aanloop naar en evaluatie van het wereldfeest
hebben de betrokken werkgroepen voor het eerst nauw samengewerkt (samenstelling programma,
het verdelen van de werkzaamheden, opbouwen, afbreken, PR campagne). Tijdens de evaluatie is
aangegeven dat continuering van de contacten op prijs wordt gesteld. De voorkeur gaat
vooralsnog uit naar periodieke uitwisseling van ideeën en ervaringen. Het elkaar leren kennen
wordt als positief gezien. Actieve werving voor een forum heeft niet plaatsgevonden. Er is voor
gekozen eerst de bekende en actieve groepen te benaderen.
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2. Internationale betrekkingen.
 Pitesti
Er is gehoor gegeven aan de uitnodiging van de burgemeester van Pitesti om in april te gast te zijn
in zijn stad, gedurende het tulpenfestival ‘Simfonia lalelelor’. Samen met enkele leden van de
stichting Tynaarlo-Pitesti zijn naast de festiviteiten een aantal projecten van de stichting bezocht.
Er is een subsidie-aanvraag uit het Comeniusfonds voor uitwisseling tussen 2 scholen in Pitesti en
2 scholen hier gedaan. Om deze aanvraag mogelijk te maken is deze ondersteund door de
gemeente. De aanvraag is toegekend met een bedrag van € 20.000,--. Doel van het
uitwisselingsproject is naast culturele uitwisseling, vooral kennismaken met vrijwilligerswerk en het
promoten van deelname aan vrijwilligerswerk in Pitesti. Dit wordt in eerste instantie gedaan door
samen met vrijwilligers een corsowagen te bouwen. De eerste uitwisseling heeft plaatsgehad in
september. Een grote delegatie was te gast tijdens het Eelder Corso.
In november is een delegatie bestaande uit MAS school, het Bloemencorso en de Stichting
Tynaarlo-Pitesti in Pitesti geweest om medewerking te verlenen aan een seminar over
vrijwilligerswerk en er is een instructie gegeven hoe je met vrijwilligers een corsowagen kunt
bouwen.
De Stichting heeft met een aantal bedrijven en Lentis een start gemaakt met een project waarbij
een oud gebouw geschikt wordt gemaakt voor een vorm van beschermd wonen.
De Stichting heeft samen met AOC Friesland en de proefboerderij voor bollenteelt in Kruisweg een
kennis en uitwisselingsproject opgestart met de universiteit in Pitesti en de gemeente Pitesti. Doel
van het project is om de tulpenteelt in Pitesti op een hoger peil te krijgen
 Wardenburg
In april hebben de burgemeester en de directeur een bezoek gebracht aan de gemeente
Wardenburg, samen het leden van het partnerschap en leden van de stichting Tynaarlo – WestTimor. Naast een eerste kennismaking is gesproken over een mogelijke samenwerking van beide
gemeenten en partnerschappen inzake het West-Timor project. Dit heeft erin geresulteerd dat de
stichting Tynaarlo – West-Timor in september een presentatie heeft gehouden voor de raad van de
gemeente Wardenburg en dat de raad in november groen licht heeft gegeven voor deze
samenwerking. Vooral voor het verkrijgen van mogelijke Europese subsidies is de samenwerking
tussen beide gemeenten van belang, naast het feit dat er op deze wijze een mooie verbinding tot
stand is gebracht tussen de stichting Tynaarlo West-Timor en de beide partnerschappen.
Er is een begin gemaakt met het leggen van contacten t.b.v. een uitwisseling tussen scholen en er
wordt bekeken of het mogelijk is jeugd uit Tynaarlo en Wardenburg samen te laten fietsen in
samenwerking met TFC DE Dobberieders.
Er is de nodige tijd besteed aan de voorbereiding van het jubileumfeest van de partnerschappen in
mei 2011. Het is de bedoeling zoveel mogelijk mensen uit de gemeente hierbij te betrekken.
 West-Timor.
Van 20 – 27 juni heeft burgemeester van Zuilen een bezoek gebracht aan West-Timor.
Doel van dit bezoek was enerzijds het onderhouden van goede contacten met de lokale
bestuurders, anderzijds de voortgang van het project ter plaatse bekijken. Op West-Timor is de
steun van de lokale bestuurders onontbeerlijk om een dergelijk project, zoals Tynaarlo dit heeft
opgezet, met succes uit te kunnen voeren. Van Zuilen kon tijdens zijn bezoek de 2e waterput
openen, de eerste schooluniformen overhandigen, alsook de eerste Sapi Bali. Het bezoek is ook
noodzakelijk voor de ondersteuning van de autoriteiten van Kupang om andere organisaties
betrokken te krijgen en te houden. De contacten die tijdens het bezoek worden gelegd, zoals met
de lokale bestuurders, de gouverneur van de provincie, de leden van Cahaya Nusantara en niet in
de laatste plaats de bevolking zelf, zijn waardevol en komen het project ten goede. Bij de
symbolische overhandiging van de Sapi Bali ten teken van de start van het eerste boerenbedrijfje,
liet de gouverneur weten zijn best te doen de toegang tot dit gebied te verbeteren
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3. Kerstmarkt in plaats van kerstpakket.
Doel: om de positie van de wereldwinkels te versterken en de bewustwording van en
betrokkenheid bij de millenniumdoelen bij de medewerkers en burgers te vergroten.
Voortgang: de kerstmarkt heeft in 2010 voor de tweede keer plaats gevonden. De wereldwinkels
uit onze gemeente hebben het pakket ook dit jaar weer met veel enthousiasme en een geweldige
inzet verzorgd. De stichting Tynaarlo-Kalmunai was er weer bij betrokken met de verkoop van
speelgoed uit Sri Lanka, alsmede de stichting Tynaarlo – West-Timor. In oktober is de markt
gehouden waar iedereen in de gelegenheid werd gesteld een eigen pakket samen te stellen en in
december zijn de pakketten onder het genot van een hapje en drankje uitgereikt.
Basisschool de Zuidwester heeft de kerstkaart verzorgd en de opbrengst daarvan geschonken aan
het Tynaarlo-West-Timor project.

De Zuidwester doneert de opbrengst
van de kerstkaart aan de West-Timor

4. Scholen
Er is dit jaar op vier basisscholen door burgemeester van Zuilen en zijn vrouw en de heer Stob
voorlichting gegeven over de millenniumcampagne en het West-Timor project. Zowel het
Stroomdal als de Zuidwester hebben zich vervolgens actief ingezet voor het project. De bezoeken
aan de scholen worden gecontinueerd, totdat alle scholen zijn bezocht.
5. Bedrijfsleven
De stichting Tynaarlo – West-Timor is begonnen met het benaderen van het bedrijfsleven. De
bedrijvencontactpersoon van de gemeente is niet actief in verband met verlof.
6. Verbinding en ontwikkeling.
Doel: Lokale werkgroepen / organisaties / initiatieven stimuleren en faciliteren zoveel mogelijk
verbindingen te leggen tussen de diverse werkgroepen in onze gemeente op het terrein van
internationale betrekkingen, ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling, en met
scholen, bedrijfsleven en gemeentebesturen.
Voortgang:
Deze activiteit overlapt grotendeels met de andere activiteiten. Nieuw is de samenwerking met
Plaats de Wereld en met Fietstoerclub de Dobberieders.
 Plaats de Wereld
Beginnende samenwerking en afstemming tussen initiatieven op gebied van mondiale
bewustwording en met elkaar meedenken waar mogelijk.
De Dobberieders
FTC De Dobberieders voert het logo van de stichting Tynaarlo – West-Timor op haar nieuwe
clubkleding. Verder is dit jaar overeengekomen dat zij in het kader van het 25-jarig jubileum van
het partnerschap Eelde-Wardenburg in 2011 een fietstocht organiseert voor alle inwoners van de
gemeente naar Wardenburg, tijdens het jubileumweekend. Omdat Wardenburg ook met ons
meedoet in het West-Timor project, is dit een mooie verbinding. Verder heeft FTC De
Dobberieders zich bereid verklaard een ATB-parcours uit te willen zetten, zowel in Wardenburg als
in Tynaarlo. Hierbij wordt getracht jeugd vanuit Wardenburg en Tynaarlo samen te brengen door
middel van het fietsen. Deze activiteiten moeten in 2011 hun beslag krijgen.
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