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Inleiding

In 2016 heeft de commissie Internationale Betrekkingen geïnvesteerd in de 

overgang van “Millennium Gemeente” naar “Wereld Gemeente”. Vanaf dat jaar zijn 

de Millenniumdoelen  vervangen door de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 

(Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties. Zoals we in ons vorige 

jaarverslag als hebben aangegeven, hebben we samen met de veld gekozen voor drie 

ontwikkelingsdoelstellingen. Het gaat daarbij om:

• doel 4: onderwijs, waarden & normen en besef van positie in de samenleving;

• doel 6: watervoorzieningen;

• doel 8: eerlijk werk en economische groei.

In 2017 hebben we hieraan vervolg gegeven. Mondiale bewustwording in de stad  

met een focus op jongeren, ondersteuning van de stedelijke organisaties voor 

internationale samenwerking via de koepel HelMondiaal en het invullen van de 

stedenband met San Marcos waren de belangrijkste pijlers onder de inzet in het jaar 

2017.

In dit jaarverslag, de laatste van deze raadsperiode, benoemen wij de highlights van 

de uitwerking van de gekozen route.

Vragen?

Stel ze aan de leden van de commissie en/of aan het bestuur van HelMondiaal.

Gaby van den Waardenburg,

Voorzitter Commissie Internationale Betrekkingen



Mondiale bewustwording

Vergroten van het inzicht in de levensomstandigheden van mensen in 

ontwikkelingslanden en in de relatie tussen deze omstandigheden en die van ons,

met als doel een bredere betrokkenheid bij de thema’s uit de VN ontwikkelingsagenda: 

rechtvaardige verdeling van welvaart en welzijn, eerlijke handel en productie, 

duurzame ontwikkeling en vrede & veiligheid.

Mondiaal burgerschap

Gedrag dat recht doet aan de principes van wederzijdse afhankelijkheid in de wereld, 

de gelijkwaardigheid van mensen en de gedeelde verantwoordelijkheid voor mondiale 

vraagstukken.

Programma Mondiaal Helmond 2016-2018

Bedoeld als een paraplu, waaronder verschillende activiteiten tot uiting zouden 

komen met het steeds terugkerend thema mondiale bewustwording. Het bestuur 

van de stichting HelMondiaal als partner van de commissie Internationale 

Betrekkingen heeft het thema opgepakt door zelf te definiëren wat mondiale 

bewustwording is en hoe mondiaal burgerschap er uit ziet. Belangrijker nog door ook 

aan te geven hoe het vliegwiel van bewustwording kan werken. 

Met als titel “90.000 mondiaal bewuste Helmonders ”

Op het blad hiernaast zijn de definities weer gegeven. 

De focus is gelegd op jongeren en daarbij is aansluiting gezocht met het onderwijs.



Internationalisering Onderwijs

In de driehoek van vier OMO scholen ( Carolus, Praktijkschool, Vakcollege en 

Knippenberg), HelMondiaal en de commissie is in 2017 een specifiek project rond 

internationale samenwerking tot stand gekomen. Leerlingen van deze vier scholen 

waren in de gelegenheid om zich aan te melden voor de positie van ambassadeur 

van een (ontwikkelings)land. Het maken van keuzes werd begeleid door 

informatieverstrekking vanuit de stedelijke organisaties. Per school ging een groepje 

van ongeveer 10 leerlingen aan de slag met een land, gekoppeld aan de doelstelling 

van een organisatie. In concreto gaat het om Oeganda, Ghana en Nicaragua. De 

uitwerking van de DOD’s stond op het programma , gecombineerd met het tot stand 

brengen van een specifiek project in het gekozen land. Mondiale bewustwording 

in schoolverband en in de thuissituatie , een passend project voor bereiden (incl . 

middelen) en ook de uitvoering daarvan ter hand te nemen.

De ambassadeurs van de scholen hebben op een tweetal evenementen in de stad 

zich laten zien. Tijdens het Drakenbootfestival ondersteunden ze de aanwezige 

stichtingen op de markt. In september waren ze present bij het festival Urban 

Matterz om met deelnemers te praten over mondiale bewustwording.

Op 12 oktober 2017 werd door een delegatie van de ambassadeurs in aanwezigheid 

van de burgemeester een projectpresentatie gegeven aan de commissie.

In de loop van 2018 zal dit project worden geëvalueerd. Met de extra toegekende 

middelen uit de behandeling van de begroting 2018 wordt het project uitgebreid 

naar meerdere scholen voor voortgezet onderwijs.

Stedenband Helmond – San Marcos

Het jaar 2017 was ook het jaar van een jubileumviering: de stichting 

Helmond-San Marcos vierde haar dertig jaar bestaan en het was ook tien jaar 

geleden dat de gemeente Helmond als partner deel uit ging maken van de 

stedenband. In de periode mei/ juni was daarvoor veel aandacht met bijvoorbeeld 

een grote tentoonstelling in de hal van het Stadskantoor. De stedenband liet zich 

bij verschillende gelegenheden zien in de stad ( en daarbuiten) en op 3 juni 2017 

was er in het Stadskantoor een conferentie met de collega Nicaraguagemeenten in 

Nederland met als thema mondiale bewustwording. In juli 2017 werd deelgenomen 

aan een bestuurlijk werkbezoek aan Nicaragua waarbij veel aandacht was voor de 

resultaten van het afgeronde programma Caminando Juntos.

In oktober 2017 waren de “muurschilderweken” bij de Montessorischool in 

Brouwhuis en het Kindcentrum Mozaïek in Noord. Ook daar is het thema mondiale 

bewustwording. Bij de Montessorischool was de eer aan wnd. raadsvoorzitter Jan 

Roefs om de muurschildering te onthullen; bij de Mozaïek was Jan van Aert, plv 

voorzitter van de commissie Internationale Betrekkingen present om samen met de 

leerlingen de schildering te onthullen.



Besteding middelen

In het jaar 2017 is aan de volgende organisaties een bijdrage verstrekt:

• Bestuur HelMondiaal 

 ondersteuning van zijn bestuursactiviteiten en het mondiale 

 bewustwordingstraject.

 • Stichting Pater Toon Gruijters

 Sanitaire voorzieningen multifunctioneel gebouw in Tefe.

• Stedenband Helmond -  San Marcos

 Doorontwikkeling van de projecten uit het vastgestelde overzicht 

 ( m.n. milieu, vergroening en agro toerisme); daarnaast aan werkbezoek en 

 de Meimaand=Nicaraguamaand.

• MOV Stiphout

 Sanitaire voorzieningen schoolgebouw Ko Ghana

In 2017 is het gehele budget van ongeveer € 45.000,- aan deze projecten besteed.

Helmond4GlobalGoals
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