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INLEIDING

In het jaarverslag 2015 werd al een voorschot genomen op datgene wat op de 

overlegtafel van de commissie Internationale Betrekkingen in 2016 zou liggen.

De ombouw van Helmond MillenniumGemeente naar Helmond Wereldgemeente 

stond in het afgelopen jaar prominent op de agenda.

Organisaties als de Verenigde Naties en het VNG International bieden de gemeenten 

en haar bewoners nieuwe ideeën, impulsen, opgaven voor een betere wereld.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen stellen onze gemeente voor nieuwe 

uitdagingen. Uitdagingen op het gebied van onderwijs, milieu, watervoorzieningen 

en economie. Het gaat daarbij om het versterken van de eigen gemeenschap, het 

bieden van expertise en het bijdragen aan het oplossen van mondiale vraagstukken. 

Als commissie zetten wij ons graag in voor deze doelen, maar dat doen we niet 

alleen. We zijn dan ook dankbaar voor de vele organisaties en stichtingen die zich 

vanuit Helmond inzetten voor internationale samenwerking. 

In dit jaarverslag laten we zien hoe we als commissie met deze materie zijn 

omgegaan en waar het toe heeft geleid.

Daarnaast ook een doorkijk van het subsidietraject van 2016.

Hebt u vragen over de activiteiten van de commissie en/of HelMondiaal?

Schroom niet en benader ons.

Gaby van den Waardenburg,

Voorzitter Commissie Internationale Betrekkingen



PROGRAMMA MONDIAAL HELMOND 2016-2018

In het jaarverslag van 2015 is al ingegaan op de veranderende doelstellingen vanaf 

2016 van de Verenigde Naties.

Denk Mondiaal, Handel Lokaal.

Onder deze noemer, ook gebruikt in het MDG tijdperk, wordt aangegeven voor 

welke lijnen gemeenten komen te staan, geredeneerd vanuit de gedachte dat een 

gemeente daadwerkelijk zich wil conformeren aan dit thema.

Het gaat dan om:

• versterken van de eigen gemeenschap (economisch, cultureel)

• bieden van expertise gericht op capaciteitsversterking van collegae

• bijdragen aan oplossen van mondiale vraagstukken ( klimaat, ongelijkheid)



De SDG’s in Helmond.

In de loop van 2015 is er over de gehele wereld veel geëvalueerd en heeft de  

Verenigde Naties een nieuw programma voor de komende vijftien jaar ( 2015-2030) 

ontwikkeld, de Sustainable Development Goals ( SDG’s). Duurzaamheid kreeg een 

prominenter rol in de zeventien doelen.

Deze zeventien doelen zijn:



In samenwerking met HelMondiaal is in 2016 een werkconferentie georganiseerd 

voor de aangesloten organisaties. Doel was om gezamenlijk te ondervinden hoe we 

in de toekomst vorm en inhoud geven aan een aantal doelen. Commitment van deze 

partijen is van belang om de aandacht voor bewustwording nog beter van de grond 

te krijgen.

In de werkconferentie is gespard met:

• Stichting HelMondiaal

• Missie, Ontwikkeling en Vrede Stiphout 

• Helmond - San Marcos 

• Pater Toon Gruijters

• Wereldwinkel

• Indonesië-Nederland Projecten

• Home of hope

• Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking, Evangelisatie

• Heelheid der Schepping

• Kadowinja

• Terre des Hommes

• Kan Educational Movement

• Obumu



De werkconferentie leverde in ieder geval op dat we in de toekomst gaan spreken 

over Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen oftewel de DoD’’s.

De nieuwe doelen richten zich niet alleen op de ontwikkelingslanden, maar hebben 

ook betrekking op aspecten in de Westerse landen. Die vertaling is nieuw en vergt 

een andere aanpak.

De vertaalslag van de werkconferentie heeft opgeleverd dat de Commissie in de loop 

van 2016 haar Programma Mondiaal Helmond 2016 - 2018 heeft vastgesteld en op 5 

september 2016 gepresenteerd aan de raad van Helmond.

(zie: www.helmond.nl/bestuur/commissies)

Dit programma kent verschillende aandachtspunten, waaronder:

• Een keuze uit de zeventien ontwikkelingsdoelstellingen, namelijk voor 

 - doel 4, onderwijs, waarden, normen en besef van positie in de  samenleving;

 - doel 6 ,watervoorziening ;

  - doel 8, en eerlijk werk en economische groei;

• Het aanhaken van de DoD’s aan gemeentelijke beleidsopvattingen;

• Het aanhaken bij de internationale agenda voor de C4 gemeenten, onder meer als

 het gaat om de koppeling tussen handel en ontwikkelingssamenwerking.

De vaststelling van het programma was voor HelMondiaal aanleiding om de 

vertaalslag voor wat betreft de bewustwording in Helmond te organiseren.

http://www.helmond.nl/bestuur/commissies


Bewustwording in Helmond

Kort na de presentatie van het Programma Mondiaal Helmond 2016-2018 kwam het 

bestuur van HelMondiaal met een plan” 90.000 mondiaal bewuste Helmonders”. 

Dit plan is te lezen op de website van HelMondiaal (www.helmondiaal.nl) 

In dit plan presenteert HelMondiaal zich als vormgever van de intenties op het 

terrein van bewustwording met de focus op jongeren. 

Visie op mondiale bewustwording en - burgerschap staan centraal in dit plan naast 

enkele concrete uitvoeringplannen. HelMondiaal is samen met de aangesloten 

organisaties aan de slag om een uitvoeringsprogramma in elkaar te zetten. 



ONDERSTEUNING VAN HET VELD EN 

BESTEDING MIDDELEN

In het jaar 2016 is aan de volgende organisaties een bijdrage verstrekt:

• Bestuur HelMondiaal 

 ondersteuning van zijn bestuursactiviteiten

• Stichting Pater Toon Gruijters

 Renovatie van het multifunctioneel gebouw in Tefe 

• Stedenband Helmond - San Marcos

 Doorontwikkeling van de projecten uit het vastgestelde overzicht.

• MOV Stiphout

 Faciliteiten schoolgebouw Nandom

Bijzonderheden:

• 2016 was het laatste jaar dat een bijdrage aan het Landelijk Beraad Stedenbanden

 Nederland – Nicaragua ten behoeve van het programma Caminando Juntos moest 

 worden verstrekt.

• Door de commissie is een waarderingssubsidie toekend aan het bestuur van MOV 

 Stiphout in verband met de organisatie van de scholendag in de Warande.

In 2016 is € 32.410 besteed aan projecten

De commissie heeft besloten om de resterende middelen over te hevelen en in 2017 

te bestemmen voor de bewustwordingsprojecten in Helmond.
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