
                    
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, 4 september 2017 van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Locatie: Vergaderruimte van de Solidariteitswerkplaats Uden e.o.

Aanwezig: 24 vertegenwoordigers van 18 partners (van het totaal partnerbestand van 28) en
4 bestuursleden UWW.  

Afwezig: Met afmelding: Congregatie Witte Paters (Nelly Peters); FreeKenya (Joeri Verbossen) en Trap-In (Dick 
van Doorn en Hanneke Nooijen) in totaal 3.
Zonder afmelding: Catholic Action for Streetchildren (Amy Knechten);  Foundation for Disabled People 
(Niels Spitters); Kinderhulp India (Greet Peters); OBS De Brinck (Helma van Hoof); Oyugis Integrated 
Project (Marleen Koning); Peel Missie Tour (Chris Wouters) en Vluchtelingenwerk Uden (Sandra van 
Heumen) in totaal 7.
 

1. Opening:
Voorzitter 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 te paraferen. Hij stelt het bestuur van UWW voor. Als 
gevolg van het overlijden van penningmeester John Troost op 6 juli 2017 heeft Wim de Winter zich als kandidaat-
bestuurslid gemeld. Hij kijkt een periode met de verrichtingen van het bestuur mee en laat weten of  de taken van  
penningmeester bij hem passen. Jan zegt dat hij het penningmeesterschap tijdelijk waarneemt. Dan zijn we op 
verzoek van de voorzitter 1 minuut stil ter nagedachtenis aan John Troost. 

2. Stand van zaken bij Uden Wereldwijd:
De voorzitter blikt even terug op een aantal gebeurtenissen in het afgelopen jaar die het vermelden waard zijn. In 
2016 vond op de website van Uden WereldWijd door webmaster Ron Linders een update plaats voor wat betreft de 
partnerpagina’s. Hierin geeft de betrokken partner kort uitleg geeft over zijn/haar project; in 2016 werden 3 nieuwe 
partners verwelkomd, namelijk HWMCO Oeganda (Yvonne Verhagen) en Voor Gambia (Ursula Krol) en Chengetai 
Children Zimbabwe (Jenny Smits); een partner heeft zich afgemeld; in het afgelopen jaar heeft het bestuur 5 keer 
vergaderd; er werden  vanuit het FKP  18 projecten gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 18.000 . 
In 2017 heeft UWW een nieuwe inzamelvergunning van de gemeente Uden ontvangen voor 5 jaar ingaand op 1 
september 2017 en met inzamelaar Sympany hebben we voor dezelfde periode een overeenkomst afgesloten voor 
de feitelijke inzameling. Verder hebben we in 2017 2 nieuwe partners verwelkomd, namelijk Congregation of 
Teresian Sisters Zambia (Paul Verbeek) en de Peel Missie Tour Odiliapeel (Chris Wouters) waardoor het totale 
bestand op 28 partners uitkomt.

3. De notulen van de PGB die werd gehouden op 12 september 2016:
Jan verwijst voor wat betreft de notulen van de Partnergroepbijeenkomst van 12 september 2016 naar het stuk dat 
op de website van Uden WereldWijd werd gezet onder het hoofdmenu Partners. In zowel de vooraankondiging FKP 
2017 d.d. 25 juli 2017 alsook de definitieve uitnodiging van 17 augustus 2017 werden de partners op deze notulen 
gewezen en gevraagd deze te lezen voor de aanvang van deze Partnergroepbijeenkomst. Er waren van de zijde van 
de partners geen op- of aanmerkingen, waarop het verslag werd vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en 
de secretaris.

4. De financiële situatie en het fonds kleinschalige projecten (FKP):
Jan neemt als vervangend penningmeester de aanwezigen even mee door ons financieel jaarverslag van 2016. We 
zijn het jaar 2016 begonnen met een batig saldo van  € 4.492,93,--. We ontvingen in de maand mei 2016 van 
Textielinzamelaar Sympany Utrecht een textiel-inzamel-vergoeding van € 20.496,96 en keerden een bedrag van € 
18.000,-- aan financiële ondersteuning van projecten van partners uit. Het saldo aan het eind van het jaar 2016 na 
aftrek van een aantal kleine posten bedroeg € 3.829,47,--.  We reserveren een bedrag van € 3000,-- voor eventuele 
noodhulpaanvragen of andere spoedeisende hulp. De verantwoording van inkomsten en uitgaven staat op onze 
website. Jan is door het overlijden van John coördinator van de aanvragen Fonds Kleinschalige Projecten.  Hij wijst de 
partners er in dit verband op dat de aanvragen vóór 16 oktober 2016 binnen dienen te zijn met daarbij de 
verantwoording van de in 2016 toegekende gelden. De aanvraag voor het FKP is te downloaden en te verzenden via 
onze website, maar mag ook gestuurd worden naar secretaris Ton van der Vegt, Missielaan 61, 5401 BP Uden.
    

     Stichting



5. UWW en de kledinginzameling:
Ton van der Vegt geeft een kort overzicht over de kledinginzameling. UWW beschikt over een nieuwe 
textielinzamelvergunning voor een periode van 5 jaar ingaande op 1 september 2017. Met instemming van het 
bestuur werd met de inzamelaar Sympany uit Utrecht een overeenkomst afgesloten om het in onbruik geraakte 
textiel in de gemeente Uden voor die zelfde periode feitelijk in te zamelen. We hebben op 14 plaatsen in totaal 23 
textielcontainers staan in de gemeente Uden. Wekelijks worden de containers geleegd en wordt het textiel 
getransporteerd naar het dichtstbijzijnde sorteercentrum, namelijk in Eindhoven. Verspreid over Nederland zijn er 5 
sorteercentra en in Harderwijk heeft Sympany een eigen sorteercentrum. 
Het textiel wordt gesorteerd in 5 partijen. De best geselecteerde kledingstukken (shopkwaliteit) worden in de filialen 
van de sociale onderneming Kaufhaus verkocht. De 2e partij gaat naar de Kringloopbedrijven, de 3e partij betreft 
kleding voor Afrika en Oost-Europa, waar zich de mensen amper de aanschaf van nieuwe kleding nauwelijks kunnen 
veroorloven. De 4e partij wordt vervezeld, waarvan nieuwe garens worden gemaakt om nieuwe kleding te maken en 
de 5e partij wordt verwerkt tot hoogwaardig isolatiemateriaal, automatten en poetsdoeken.

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 2016 namen die inkomsten al toe tot iets minder dan € 22.500,--. Met ingang van 1 
september 2017 ontvangen we van Sympany een bedrag van 0.18 per kilo ingezameld textiel.

UWW zamelde in het jaar 2016 in totaal 188.000 kilo in onbruik geraakt textiel in. We zijn in de maanden november 
en december 2016 geteisterd door het dievengilde, dat wekenlang kans zag de inhoud uit onze containers te stelen.
Het ging hierbij naar schatting om totaal 12.000 kilo textiel. Deze diefstallen zijn nu gestopt o.a. door de inzet van 
trackers waardoor men een drietal keren op heterdaad is betrapt. Jaarlijks neemt de inzameling van het gescheiden 
aanbieden in de gemeente Uden toen met 10.000 kilo. Onze vrienden van Caritas St. Petrus zamelden in het 
afgelopen jaar ongeveer 100.000 kilo kleding in met hun 7 textielcontainers die bij kerkelijke instellingen staan en op 
de milieu-straat. Zij hebben een uitgiftepunt waar ongeveer 200 personen in financiële nood maandelijks een aantal 
kledingstukken ontvangen. De overige herdraagbare kleding en het te gebruiken textiel gaan ondermeer naar 
Roemenie.  Bij Caritas staat ook een container van UWW voor de overtollige kleding. 

In 2016 werden 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. De gemeente Uden wil in 2020 slechts 75 
kilo restafval per inwoner en dat is 85% hergebruiken en dat geldt ook voor het herbruikbare textiel.
Tenslotte is Ton van der Vegt op 12 september 2016 getuige geweest van de sorteeranalyse bij Euroco In Terschuur. 
De inhoud 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 de fractie textiel en de schoenen. Men slaagt er 
in de proefgebieden zeker 80 procent textiel te recyclen. Kortom de gemeente Uden is goed bezig.
Op 1 januari 2018 wordt de nieuwe inzamelmethodiek over de gehele gemeente Uden uitgespreid, 

6. Presentatie 2 nieuwe partners HWMCO Oeganda door Marc Verhagen en Congregation of Teresian Sister 
Zambia door Paul Verbeek:

Marc Verhagen wordt in de gelegenheid gesteld om een presentatie te houden van het project Heal the World 
Miracle Community Organization HWMCO Oeganda van zijn vrouw Yvonne, die momenteel in Oeganda op 
werkbezoek is.
De stichting ondersteunt Francis Happy Mbabazis om een menswaardige toekomst te bieden voor kansarme en 
noodlijdende kinderen. Men legt zich toe op het geven van onderwijs. Sinds kort richt men een schooltje in op een 
eiland in een meer tegen de grens met Rwanda. Het vervoer per boot naar die school moet vlot getrokken worden. 

Paul Verbeek hield een betoog over de 3 jonge zusters van de Congregatie Teresian Sisters die een weeshuis en een 
school runnen op het platteland ver van de stad Lusaka in Zambia. De nonnen zijn straatarm en geven les in 2 
dagdelen aan 60 weeskinderen en het 3e dagdeel verzorgen ze de buitenschoolse opvang met een maatschappelijk 
werkster. Men legt zich thans toe op het verbreden van de kennis van de onderwijzeressen en het hoofd van de 
school.  

7. Pauze.

8. Presentatie van nog eens 2 nieuwe partners, namelijk Voor Gambia door Ursula Krol en Chengetai Children 
Zimbabwe door Erna Verstraten:

Ursula Krol houdt een enthousiaste presentatie over haar eenmansproject in Gambia. In 2014 was zij met haar man 
en 4 kinderen in dat land en vatte het plan op om de kliniek in Brufut te helpen aan middelen om de zorg te 
verbeteren. In 2016 werd een voetbalacademie opgericht. Voetbalkleding uit Volkel en omgeving werd aangeleverd 



met voetbalschoenen. Ook werden doelen gemaakt. Elke zaterdagochtend geeft een enthousiaste jongen 
voetbaltraining. De sport draagt in belangrijke mate bij aan het zelfvertrouwen van de kinderen, die het aan alles 
ontbreekt. In 2018 wil zijn haar man Hans met de Antwerpen-Banjul Challenge mee gaan doen om geld te generen 
voor haar project in Gambia.

Erna Verstraten legt uit waarmee haar stichting Chengetai Children in Zimbabwe en Zuid-Afrika zich bezig houdt. Het 
begon met 6 kinderen uit een verscheurd gezin die vanuit Zimbabwe in Zuid-Afrika terechtkwamen. Ze bieden die 
kinderen door tussenkomst van de uit Odiliapeel afkomstige Jos Martens een thuissituatie en helpen mee om hen het 
basisonderwijs, het middelbaar en hoger onderwijs te laten volgen en om de leefomstandigheden van 
minderbedeelde kinderen te verbeteren. Men is thans bezig om het project uit te breiden naar opvang in Zimbabwe 
zelf.
 
9. Voorwaarden Partners en FKP:
Verder werden de criteria voor het Partnerschap van UWW nogmaals 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 alhier en 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 tenslotte
-indien men 2 opeenvolgende jaren zonder afmelding niet op de PGB verschijnt, wordt men uitgeschreven als Partner 
van de stichting Uden WereldWijd.
Deze criteria kunt u vinden op onze website onder het kopje  “Partners”.

Om een aanvraag te doen voor financiële ondersteuning uit het Fonds Kleinschalige Projecten, moet je geregistreerd 
zijn als partner. Daarover neemt het bestuur een besluit na het raadplegen van alle aangedragen informatie en open 
bronnen. Zie voor de verdere voorwaarden aanvraag FKP onze website.

Ton van der Vegt laat op basis van de presentielijst nog even weten dat we 28 partners hebben. Tijdens deze 
Partnergroepbijeenkomst zijn 18 partners vertegenwoordigd, 3 partners hebben zich afgemeld en 7 partners zijn 
zonder enige aankondiging afwezig. De Partners die voor het 2e jaar opvolgend onaangekondigd niet aanwezig zijn, 
zullen worden aangeschreven met de mededeling, dat zij als partner zijn uitgeschreven. Andere partners die zonder 
afmelding niet verschenen op deze PGB krijgen een brief dat ze niet in aanmerking komen voor een aanvraag van een 
bijdrage uit het FKP in 2017.Op 25 juli 2017 werd een vooraankondiging voor de te houden PGB op 4 september 2017 
per brief naar de partners gestuurd en op 17 augustus werd de definitieve uitnodiging verstuurd per mail aan het bij 
de stichting UWW bekende adres van de contactpersonen.  

11. Wat er verder ter tafel komt:
.Jan van den Boom laat tot slot nog weten dat de aanvragen FKP 2017 ook betrekking mogen hebben op de running 
Costs van een project.

12. Rondvraag en afsluiting: 
Er worden verder geen vragen gesteld. Jan bedankt namens het bestuur de contactpersonen van de partners voor 
hun aanwezigheid en inbreng. Tot slot wijst hij erop om niet te vergeten de projectaanvragen in te dienen vóór 16 
oktober 2017 en indien van toepassing ook de verantwoording van de donatie van het FKP 2016 mee te sturen. 

De vergadering wordt gesloten om 21.30 uur.

De secretaris van de stichting Uden WereldWijd,   Ton van der Vegt.

Dit verslag werd vastgesteld tijdens de PartnerGroepBijeenkomst  op ……………………..2018.           

Voorzitter Jan van den Boom, voorzitter Ton van der Vegt, secretaris


