
                     
 UDEN WERELDWIJD 

Een overkoepelende organisatie ten dienste van vrijwilligersorganisaties en personen  
                                                                                           die zich bezig houden met Internationale Duurzame Ontwikkelingssamenwerking  
 
 
Verslag van de PartnerGroepBijeenkomst (PGB) op maandag, 12 september 2016 van 19.30 uur tot 22.00 uur. 
 
Locatie: de vergaderruimte van de Solidariteitswerkplaats Uden e.o. 
Aanwezig: 18 vertegenwoordigers van 12 partners (van het totaal partnerbestand van 23). 

5 bestuursleden UWW en Thijmen van Loenen en Ron Linders (Benefietconcert-evaluatie)  
En 1 gastspreker Martin van Veenendaal van Sympany Utrecht. 

Afwezig: Met afmelding: Casghana Amy Knechten, Kinderhulp India  Margreet van Beemd, stichting Marijn 
Nicaragua Ellen Romviel,  Oyugis Integrated Project Marleen Koning, Redemptoristen Hugo van den Broek. 
Vluchtelingenwerk WOBB Uden Jaap Doppenberg, in totaal 6. 
Zonder afmelding: Foundation for Disabled People (Niels Spitters); FreeKenya (Lieke 
Bronts) en OBS de Brinck (Sandra van Prooyen en Harold van der Venne); Puja (Ranjan Palit) en Venti 

 
Venti (Harold van Zutphen) in totaal 5.  
  

 
1. Opening en terugblik op de PGB van 8 september 2014: 
Jan van den Boom heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Hij laat de presentielijst rondgaan en 
vraagt de vertegenwoordigers van de partners die in te vullen. Verder doet hij navraag naar de afmeldingen. Voor een 
terugblik op de Partnergroepbijeenkomst van 31 augustus 2015 verwijst hij naar het verslag, dat men kan vinden op de 
website van Uden WereldWijd. Verder kondigt hij een digitale presentatie van de agenda aan. 
Na het openingswoord treedt Jas van Stiphout van partner Caritas Sint Petrus naar voren en reikt Jan van den Boom van 
Uden WereldWijd een oorkonde uit namens Caritas Oradea en het Bisdom Oradea Roemenie voor het financieren van 
een aantal projecten door Caritas Uden en de Solidariteitswerkplaats Uden. Jas van Stiphout spreekt zijn oprechte dank 
uit voor de goede onderlinge samenwerking. 
  
2. Stand van zaken bij Uden Wereldwijd door Jan van den Boom: 
-Jan van den Boom blikt even terug op een aantal gebeurtenissen in het afgelopen jaar die het vermelden waard zijn. In 
2015 werd de website van Uden WereldWijd werd ingrijpend aangepakt; het eerste Benefietconcert werd 
geïntroduceerd en het 2e concert kondigde zich aan; er werden 5 nieuwe partners verwelkomd; in het afgelopen jaar 
heeft het bestuur 6 keer vergaderd; de communicatie werd significant gestroomlijnd en er werden naar aanleiding van 
de aanvragen in totaal 22 projecten gehonoreerd. In 2016 werden de criteria voor het partnerschap opgesteld en in 
totaal hebben zich 2 partners afgemeld te weten Qolothani Zuid Afrika van Rita de Munck  en Adamfo Ghana van 
Hanneke Nooijen. 
 
3. De financiele situatie en het Fonds Kleinschalige Projecten door John Troost: 
John Troost neemt de aanwezigen even mee door ons financieel jaarverslag van 2015. We zijn het jaar 2015 begonnen 
met een batig saldo van € 1643,--. We keerden een bedrag van € 16.000,-- aan financiele ondersteuning van projecten 
van partners uit en het saldo aan het eind van het jaar 2015 bedroeg € 3992,--.  De verantwoording van inkomsten en 
uitgaven staat op onze website. John is coördinator van de aanvragen Fonds Kleinschalige Projecten en wijst de partners 
erop dat de aanvragen voor 16 oktober 2016 binnen dienen te zijn met daarbij de verantwoording van de in 2015 
toegekende gelden. De aanvraag voor het FKP is te downloaden via onze website. 
  
4. UWW en de kledinginzameling door Ton van der Vegt: 
Het bestuur van de stichting Uden WereldWijd legt zich er voortdurend op toe om de inzamelopbrengsten van in 
onbruik geraakt textiel te verhogen teneinde de duurzame internationale ontwikkelingssamenwerking beter te kunnen 
bedienen. In 2013 kregen we voor elke ingezamelde kilo een bedrag van 6 Eurocent. Over de inzameling in het jaar 2014 
ontvingen we, na het openbreken van het contract, een bedrag van 12 Eurocent. Over 2013 ontvingen we Iets 
minder dan € 9000,-- en over 2014 namen die inkomsten al toe tot iets minder dan € 20.000,--. 
 
Naast dit financiele aspect leggen we ons er ook op toe dat de inwoners van Uden het huishoudelijk afval beter 
scheiden. In mei 2014 ging een studente van de Avans-Hogeschool in opdracht van het bestuur van UWW al aan de slag 
om te onderzoeken hoe de burgers in Uden te motiveren afval te zien als grondstof en om ondermeer meer textiel voor 
hergebruik aan te bieden. Bij een onderzoek naar de samenstelling van het restafval bleek dat 50% textiel gerecycled 
had kunnen worden. De aanbevelingen om burgers door middel van een goede communicatie te motiveren en het 
goede gedrag te belonen, werd een eindrapportage aangeboden aan de gemeente Uden in juni 2014. 
 



Op 4 oktober 2014 werd door Ton van der Vegt namens Uden WereldWijd deelgenomen aan het burgerinitiatief Uden G 
1000. Het plan van UWW “Uden Afvalvrij in 2020” werd met 9 andere uit 400 ideeën uitgekozen om verder uit te 
werken in het doel Uden leefbaarder te maken. Dit verder uitgewerkte plan met tal van aanbevelingen, adviezen en best 
practices is in mei 2015 aangeboden aan de afvalbeleidsambtenaar van de gemeente Uden Hiltja Hoff en verwerkt in de 
beleidsnotitie/koers “Udens Afval in beweging 2015-2020” Uden Afvalvrij betekent,  dat er in 2020 nog slechts 5% 
restafval is waardoor 30% meer textiel uit de restafvalcontainers wordt gered en in ondermeer in de inzamelcontainers 
van UWW terechtkomen, waardoor, theoretisch gezien, de inkomsten in 2020 kunnen stijgen met een bedrag van € 
10.000,--. Hierdoor kan het beschikbare bedrag voor duurzame internationale ontwikkelingsprojecten van partners op 
een totaalbedrag van  ongeveer € 30.000,-- uitkomen.  
 
Ondertussen zijn in totaal 1400 huishoudens van de wijken Melle en Hoeven in de gemeente Uden uitgenodigd voor 
proef met een nieuwe afvalinzamelmethodiek met een looptijd van 1 jaar. Deze inzamelproeven zijn gebaseerd op de 
inzamelproeven van Ton van der Vegt in de gemeenten Veldhoven en Horst. Deze inzamelproef eindigt op 1 november 
2016. De gemeente Uden wil in 2020 slechts 75 kilo restafval per inwoner en dat is 85% hergebruiken terwijl de 
werkgroep G 1000 slecht 25 kilo restafval wil en dat is 5% restafval. Op dat niveau zit de gemeente Horst aan de Maas al 
enige jaren.  
 
Verder heeft een vertegenwoordiger van het bestuur van UWW gekeken naar de proef van de ROVA Zwolle waarbij 100 
gezinnen gedurende 100 dagen geprobeerd heeft om 100% huishoudelijk afval te recycelen. De conclusie van dit 
succesvolle project is, dat het gemakkelijker is dan van te voren werd gedacht.  Verder hebben we de textielcon-tainers 
in het centrum van Uden vervangen door anti-diefstalcontainers als gevolg van de frequente ongeoorloofde grepen uit 
de containers.  
 
Tenslotte is Ton van der Vegt op 12 september 2016 getuige geweest van de sorteeranalyse bij Euroco In Terschuur. De 
in houd van de 100 geselecteerde restafvalcontainers uit de afvalproef van de gemeente Uden werd op hun inhoud 
geanalyseerd. De proef is een succes zeker voor wat betreft het textiel en de schoenen. Men slaagt er in de 
proefgebieden zeker 80 procent textiel te recyclen. Kortom de gemeente Uden is goede bezig. 
 
5. Presentatie textielinzameling en –verwerking door Martijn van Veenendaal van Sympany Utrecht: 
We hebben Martijn van Veenendaal van Sympany Utrecht, contactpersoon voor Uden WereldWijd en de gemeente 
Uden bereid gevonden om inzicht te geven omtrent de werkzaamheden van Sympany. Men concentreert zich op 
inzamelen, vervoeren en sorteren van textiel en schoen, alsmede het nuttig aanwenden ingezamelde producten. 
Sympany beschikt over 5 sorteercentra op diverse plekken in het land en een eigen sorteercentrum in Hardewijk waar 
men voor 45 personen werk biedt, die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.  
Na het sorteren geeft Sympany het goed door, waarna het duurzaam verwekt wordt. Dit onderdeel is aan strenge 
TUV-regels gebonden, waarna er 5 fracties ontstaan, namelijk a. Afrika-kwaliteit, b. Kringloopkwaliteit, c. Shopkwaliteit 
en d. een fractie die gerecycled wordt (bijvoorbeeld vervezelen, poetskatoen, isolatiemateriaal en automatten). 
Een klein deel van het ingezamelde textiel wordt aangeboden als restafval. 
Na afloop van het grof sorteren brengt de partij 0.55 € per kilo op en na het fijnsorteren brengt het textiel op de markt 
0.75 € per kilo op. De kosten bestaan uit het onderhoud aan de containers, het inzameltraject, het sorteren, de 
overhead, het aanbieden van het restafval, het verpakken en de afdracht van inzamelopbrengsten aan o.a. Uden 
WereldWijd.  
Sympany ondersteunt diverse projecten  op het gebied van Fashion en Design. In Malawi financiert Sympany de 
opleiding van naaisters en in India wordt het in Nederland vervezeld katoen aangewend om nieuwe katoenen producten 
van te maken, dat is de circulaire economie waarbij dus geen nieuwe grondstoffen worden aangewend. Voor het maken 
van elk katoenen shirt op de traditionele manier, dus waarbij de katoenplantage het katoen dient aan te leveren, 
gebruikt men 2500 liter water en 5 eetlepels bestrijdingsmiddelen. 
De stichting Uden WereldWijd krijgt voor elke ingezamelde kilo textiel in Uden 0.12 €. Indien we erin slagen om in het 
voorjaar van 2017 opnieuw een verlenging van de inzamelvergunning binnen te slepen voor 3 jaar is Sympany op basis 
van het verdienmodel een vergoeding van 0.15 € te geven.  
Daarna geeft Martijn van Veenendaal nog de gelegenheid om vragen te stellen en daar maken 3 partners gebruik van. 
Een antwoord op een van de gestelde vragen is dat 75% van de Nederlandse gemeenten waar Sympany zaken mee doet 
de inzamelopbrengsten naar zich toetrekt. 
Martijn reikt namens Sympany een hoeveelheid presentjes (fles water van UWW en klavertjesvierbollen in pootaarde) 
uit aan de opgekomen partners en Jan besluit dit agendapunt hem te bedanken met een mooie fles wijn. 
 
6. Pauze en 7. Voortgang van het Uden WereldWijd-Benefietconcert/Talentenjacht op 13 november 2016: 
Thijmen van Loenen houdt een stijlvol en helder betoog over de voortgang van de organisatie van de Talentenjacht 
Uden 2016 in de Pul op 13 november aanstaande aan de hand van een mooie power-point presentatie. 
Voor de partners die niet aanwezig waren wordt nog even kort verslag gedaan van dit betoog. In de kern behelst het 
evenement een Talentenjacht van jonge muzikanten uit Uden die een podium worden gegeven en waarbij de opbrengst 
ten goede komt van jonge talenten in derde wereld landen op het gebied van het onderwijs. De organisatie dit jaar is in 
handen van 6 partners van de stichting Uden WereldWijd. Over de organisatiekosten van de Talentenjacht heeft UWW 
zich ontfermt, waardoor de opbrengst van dit evenement en de nevenactiviteiten een op een ten goede komt aan de 



onderwijsprojecten van de 6 partners te weten Amara-Foundation, Steun voor Lombok, Thembalethu, 
Watoto-Foundation, Grupo Brasil en Thamsanqa.  
Thijmen laat tot slot een mooie dvd-presentatie zien van de talentenjacht waarin we uitspraak van Nelson Mandela 
“Education is the most powerful weapon witch we can use to change the World” volgen voor de onderwijsprojecten van 
de 6 organiserende partners.   
 
8. Presentatie stichting Thembalethu Zuid-Afrika door Frieda Janssen: 
Aan de hand van een hoeveelheid foto’s hield Frieda Janssen als vertegenwoordiger van de stichting Thembalethu 
Zuid-Afrika een hartverwarmende presentatie van het werk en de projecten van voornoemde stichting. 
In 2004 hebben haar man Gerard en Frieda besloten aan de hand van de aangetroffen erbarmelijke omstandigheden in 
diverse dorpen in de provincie Mpumalanga daar te gaan helpen en hebben daartoe een stichting in het leven 
geroepen.  Het doel was om een wees weer kind te laten zijn. Ongeveer 50% van de bevolking in die streek is met HIV 
besmet en tengevolge van het hoge sterftecijfer zijn er veel wezen. In feite verlenen zij Home Based Care. 
De pijlers van de hulp zijn gebaseerd op Onderdak voor nu, Onderwijs voor de toekomst en Ondersteuning voor 
onderweg. Er zijn inmiddels 48 huisjes gebouwd voor kindgezinnen, en er is een Educatiecentrum gebouwd en er zijn 
Kidsclubs voor de naschoolse opvang. De provincie wordt bovendien overspoeld met vluchtelingen uit Zimbabwe. 
Er worden bovendien schooluniformen gemaakt en elke dag naast de opvang eten verstrekt en groentetuinen 
aangelegd, waarvoor de zaden worden aangeleverd.  
 
9. Van 8 Millenniumdoelen naar 17 Duurzaamheidsdoelen door Jan van den Boom: 
Als gevolg van het uitlopen van de presentatie van Noud van Hout op 31 augustus 2015 restte er toen geen tijd om op 
dit agendapunt verder in te gaan. Nu is dit agendapunt opnieuw opgevoerd. Wat de voorzitter had willen zeggen is, dat 
het bestuur van de stichting Uden WereldWijd bij de beoordeling van de aanvragen van de partners uit het Fonds 
Kleinschalige Projecten voorheen een of meer van de 8 millenniumdoelen als voorwaarde voor het toekennen hanteert. 
Door de Verenigde Naties werd het effect van de doelen eind 2015 jaar geëvalueerd, waarna de overstap wordt 
gemaakt naar 17 duurzaamheidsdoelen, te behalen in 2030. Het bestuur heeft deze doelen omarmd en heeft ze 
onderdeel gemaakt van de beoordeling van een toe te kennen projectaanvraag. De 17 duurzaamheidsdoelen staan op 
de website van Uden WereldWijd. 
Een voorbeeld van een van de transitie van een millenniumdoel naar een duurzaamheiddoel is dat aanvankelijk de 
kindersterfte voor het 6e levensjaar gehalveerd diende te worden en er op basis van de duurzaamheidsdoelen in 2030 
wereldwijd geen enkel kind meer sterft aan een vermijdbare ziekte.  
 
10. Criteria voor het Partnerschap van Uden WereldWijd: 
Verder werden de criteria voor het Partnerschap van UWW onder de aandacht gebracht. Het is geen eenduidige selectie 
maar de aspirant partner moet aan een of meerdere criteria voldoen. 
-de stichting of organisatie heeft haar zetel in de gemeente Uden; 
-de contactpersoon is bestuurslid van de stichting of organisatie en woont in de gemeente Uden; 
-de persoon ter plekke van de uitvoering komt uit de gemeente Uden of heeft zijn of haar wortels daar; 
-de contactpersoon kan aantonen dat hij of zij zeer actief betrokken is bij de betreffende organisatie, bijvoorbeeld door 
regelmatig bezoek aan het project of actief ambassadeurschap etc. en 
-men dient minimaal een jaar Partner te zijn om in aanmerking te komen voor ondersteuning uit het FKP.  
Aan deze criteria worden nog een aantal voorwaarden verbonden. De voorzitter gaat daar met het bestuur over in 
beraad, waarna een definitief besluit wordt genomen. Het besluit komt op de website. Ton van der Vegt laat op basis 
van de presentielijst nog even weten dat we 23 partners hebben. Tijdens de Partnergroepbijeenkomst zijn 12 partners 
vertegenwoordigd, 6 partners hebben zich afgemeld en 5 partners zijn zonder enige aankondiging afwezig.  In een 
reactie laten sommige vertegenwoordigers van aangesloten partners weten dat die afwezigheid mogelijk duidt op het 
feit dat die bewuste 5 partners niet geïnteresseerd zijn in het werk van UWW en dat zelfs een aanleiding is om deze 
partners uit te sluiten voor een projectondersteuning.  
 
11. Wat er verder ter tafel komt: 
.Jan van den Boom laat tot slot nog weten dat de aanvragen FKP ook betrekking mogen op running Costs en de 
ondersteuning mogen ook lokale Udense doelen betreffen. 
 
12. Rondvraag en afsluiting: Er worden verder geen vragen gesteld. 
De vergadering wordt gesloten om 21.30 uur. 
 
De secretaris van de stichting Uden WereldWijd,   Ton van der Vegt. 
 
Dit verslag wordt/werd vastgesteld tijdens de bestuurvergadering  op donderdag, 3 november 2016.  
 
 
Voorzitter Jan van den Boom, voorzitter Ton van der Vegt, secretaris 


