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Beste sympathisanten van SISAL,
U hebt vast al uitgekeken naar de 2e nieuwsbrief van dit
jaar! In deze nieuwsbrief een verslag van de gesprekken
die we gevoerd hebben binnen onze nieuwe gemeente
Stichtse Vecht en informatie over onze plannen voor de
komende periode.
Allereerst hebben we uitgebreid overleg gehad met
bestuursleden van SISAB (Breukelen) en SOMO
(Maarssen). Daarbij bleek dat we alle 3 hele
verschillende dingen doen.
De naam SOMO staat voor: Stichting Ontwikkelingsproject Maarssen-Outjo. SOMO legt zich toe op
armoedebestrijding in Outjo, een kleine stad in Namibië.
Het motto van SOMO is: van Maarssen voor Outjo.
Met financiële steun van inwoners, bedrijven en
instellingen uit Maarssen wil SOMO een aantal projecten
in Outjo uitvoeren die een bijdrage leveren aan het
structureel verkleinen van de grote armoede. Omdat
SOMO geen kosten maakt, komen alle giften volledig ten
goede aan de projecten. Er blijft dus niets ‘aan de
strijkstok hangen'.
SISAB functioneert in Breukelen als een soort paraplu
voor allerlei projecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Zij organiseren platform-bijeenkomsten
waar hele uiteenlopende onderwerpen aan de orde
komen. Ook hebben ze van de voormalige gemeente
Breukelen subsidie gekregen om jaarlijks een bokaal
(plus een bedrag van € 2.000,- ) uit te reiken aan het als
beste geselecteerde ontwikkelingsproject.
SISAL heeft, zoals u weet, een stedenband met Kiteo,
een dorp gelegen in de provincie Kondoa in het midden
van Tanzania. Door het inmiddels afgeronde LOGO-South
project van VNG (Vereniging van Nederlandse
Gemeenten), samen met de gemeente Loenen, hebben

we ook intensieve contacten opgebouwd met de
hoofdstad van de provincie, Kondoa . Hierbij moet u
denken aan het ziekenhuis, het RK-weeshuis en
verschillende scholen voor vervolgonderwijs.
Tijdens ons bezoek aan de burgemeester van
Stichtse Vecht, die portefeuillehouder is van
ontwikkelingssamenwerking binnen het College,
hebben we deze verschillende activiteiten
toegelicht. De vraag daarbij was natuurlijk of de
verschillende subsidies, die door de voormalige
gemeenten waren toegekend aan
ontwikkelingsprojecten, ook door de nieuwe
gemeente zou worden overgenomen. Ze heeft ons
toegezegd daar haar best voor te doen in het
College. Het is inmiddels bekend dat het voor dit jaar
is toegekend na aftrek van een zeker percentage dat
op alle begrotingsposten is toegepast. We hopen
natuurlijk dat dit ook voor 2012 het geval zal zijn.
Ondanks alle bezuinigingen die ons treffen kan en
mag het toch niet zo zijn dat we niets meer zouden
afstaan voor projecten in de derde wereld….
In een volgende bijeenkomst met de besturen van
Maarssen en Breukelen is afgesproken dat SOMO
(Maarssen) zich blijft richten op hun eigen
stedenproject in Namibië. SISAB (Breukelen) blijft
zich bezig houden met het organiseren van platform
bijeenkomsten, maar nu voor de hele nieuwe
gemeente. Daarom zal zowel uit Maarssen als uit
Loenen een bestuurslid gezocht worden die zitting
wil nemen in het bestuur van SISAB. Ook zal SISAB
zich sterk blijven maken om de jaarlijkse bokaal uit
te reiken aan een project binnen de nieuwe
gemeente Stichtse Vecht. SISAL zal de stedenband
met Kiteo/Kondoa blijven onderhouden.

Hierbij zullen we nieuwe plannen ontwikkelen nu het
LOGO-South project is afgesloten. Ook blijkt het nodig de
oude weer op te schudden omdat er enige vertraging is
opgetreden in de lopende projecten .
Onze nieuwe plannen voor Tanzania
In de vorige nieuwsbrief hebben we verteld van het plan
van VNG om het LOGO-South project op te laten
opvolgen door een project om de lokale economische
ontwikkeling in de betreffende districten te stimuleren (
Local Economic Development, LED). Tijdens onze
bezoeken zijn we ervan overtuigd geraakt dat dit een
zeer noodzakelijke bijdrage zou zijn aan de verdere
ontwikkeling van Kondoa. Alle voorzieningen die
getroffen moeten worden om het land verder te
ontwikkelen zijn afhankelijk van belastingen. Deze
kunnen pas betaald worden als de bevolking ook
inkomsten krijgt. Daarom hebben we als bestuur van
SISAL besloten allereerst de behoeften en mogelijkheden
in Kondoa te onderzoeken. Daarna zullen we deze
uitkomsten voorleggen aan personen en bedrijven
binnen onze gemeente Stichtse Vecht en de Nyenrode
Business University in Breukelen die van groot belang
zijn om deze plannen verder concreet te maken. We
houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Even voorstellen
Ik ben Bertil Mouthaan en zal de functie van
penningmeester van Gerrit Janssen over nemen. Ik
ben 37 jaar geleden geboren in Den Haag. Na het
doorlopen van de Middelbare Hotelschool ben ik
uiteindelijk bij een lokaal geörienteerde financiële
instelling terecht gekomen. Ik ben toen in de
avonduren de studie Management,
Economie en Recht gaan volgen aan de Hogeschool
van Amsterdam. Inmiddels werk ik al vier jaar bij een
verzekeringsbedrijf, gespecialiseerd in pensioenen.
Ik woon samen met mijn vrouw sinds drie jaar in
Vreeland. Naast het werk zit ik graag op de racefiets
en zijn wij nog bezig ons huis op te knappen. Naast al
die dingen en de zorg om familie en vrienden, vind ik
het goed om ook een deurtje verder te kijken. Dus
toen ik gevraagd werd om het penningmeesterschap
van Sisal op me te nemen, heb ik daar positief op
gereageerd. Ik hoop dat ik met mijn achtergrond een
betekenisvolle aanwinst ben voor Sisal. Ik zal mij
vooralsnog bezig houden met de financiën en de
komende tijd zal ik bezig zijn de projecten en de
mensen in Tanzania beter te leren kennen.
Bent u op zoek naar een activiteit die meer zin en
voldoening kan geven aan uw leven, wordt dan ook
vrijwilliger. Geeft u liever geld? U mag uw donatie
overmaken naar rekeningnummer 30.46.15.250 ten
name van SISAL te Loenen. Alvast hartelijk dank.

Zodra deze plannen concreter zijn uitgewerkt zullen we
met elkaar binnen onze nieuwe gemeente de schouders
er onder moeten zetten. We hopen daarbij op veel steun
van u als sympathisanten!
Namens het bestuur van SISAL,
Marijke de Jong-Brink
Voorzitter

Contributie – herinnering
De sympathisanten contributie voor dit jaar is € 10,00
over te maken op rekening nummer:
30.46.15.250 ten name van SISAL te Loenen.
Niet iedereen heeft de contributie voor 2011 al overgemaakt. Wilt u dat alsnog doen? Uw steun is hard
nodig.
Als u ons extra wilt steunen door minimaal € 25,- over te
maken, dan krijgt u een set van 6 kaarten cadeau. Deze
kaarten zijn getekend door de kinderen in het Poloni
weeshuis.

Bertil Mouthaan

Kerstpakketten 2011

Gezocht: bestuurlid SISAB regio Loenen

De brochure van de kerstpakketten is weer uit. Deze is
samengesteld door fair-trade original en de evenaar. Als
u dit jaar een eerlijk cadeau wilt geven aan uw
medewerkers en of relaties, dan willen wij u graag
helpen met het geven van informatie en het verzorgen
van deze pakketten. De speerpunten dit jaar zijn: eerlijk
zoet, biologische kwaliteit, keramiek uit Vietnam,
manden uit Madagaskar, gerecycled plastic uit Vietnam
en natuurlijk alle food fair-trade original producten. Door
deze producten te kopen bevordert u een duurzame
relatie met de handelspartners in Afrika, Azië en LatijnsAmerika. Deze vele jonge dynamische ondernemers, die
door hun enthousiasme, vakkundigheid en creativiteit de
lokale gemeenschap laat deelnemen in hun succes. En
dit alles voor een eerlijke prijs.Voor meer informatie
over de producten uit de kerstbrochure, zie
www.fairtrade.nl en www.de-evenaar.nl

SISAB is een BASIS voor internationale
samenwerking in de Stichtse Vecht voor een ieder
die actief is op het gebied van internationale
samenwerking en voor wie geïnteresseerd is in
samenwerking en ontwikkeling.
SISAB bundelt en verspreidt zoveel mogelijk kennis
in Stichtse Vecht op het gebied van internationale
vraagstukken en maakt deze voor iedereen
beschikbaar via de website, een digitale nieuwsbrief
en activiteiten.
Jaarlijks terugkerende activiteiten zijn een
Wereldmarkt en Thema-avond waarop plaats is voor
het uitwisselen van ideeën, het vinden van
praktische oplossingen, en het afstemmen van
activiteiten in de gemeente Stichtse Vecht.

Wilt u één of meer producten bestellen, dan willen wij
dit graag voor u verzorgen.U helpt dan ook nog de
projecten van SISAL in Tanzania. Contact persoon: Koos
van Nes, Vreeland. Tel. 029423-1105

Ter versterking van het bestuur zoekt SISAB iemand
uit Loenen aan de Vecht of omgeving. Hebt u zelf
interesse, of weet u iemand? Neem dan contact op
met de heer Ad van Dongen voor meer informatie.
Mail naar: dongenac@hetnet.nl,
of bel met: 06 – 557 21 944.

Agenda
24 september 2011 – Burendag van 13.00 tot 18.00
uur in en rond de Ludgerus kerk te Loenen.
13 oktober 2011 – deelname Beursvloer Stichtse
Vecht, van 16.30 - 18.00 uur bij Peugeot Experience,
De Corridor 15, Breukelen.
9 december 2011 – deelname aan de kerstmarkt in
Vreeland

ANBI -status
Vanaf 1-1-2008 zijn giften gedaan aan
goeddoelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar
inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut
beogende instelling (anbi).Met ingang van 1 januari 2011
heeft SISAL de ANBI status verkregen.

