
           

 

1 
 

Notulen van de Algemene Vergadering van de Raad van Aangeslotenen 
 

d.d. 21 november 2019, Locatie Baptistenkerk Apeldoorn 

 

Aanwezig:   
Mondial bestuursleden:  
Yasemin Cegerek/voorz., Henk van der Horst, Hans Trapman, Marleen Turner (not.)  
Jan van Ewijk (bestuurslid per 1.12.19)  
Mark van Dongen, werkgroepen 
Afwezig met kennisgeving: Ragaiy Sinout (bestuurslid per 1.12.19), Nynke de Weert 
 
Afgevaardigden vanuit stichtingen: 
Akwaaba, Amma Lamai, Amnesty werkgroep, Derde Hands, Eye for Others, Fashion High Tea, Geef 
een Koe, God Bless You Homes, Inca Educa, Outreach Support Ministeries, QAS, Unicef, 
Upendo4Kids, Wereldwinkel, WHOE. 
 
Afwezig met kennisgeving: Apeldoorns Beraad Van Kerken; Better Life Europe; Help Poor People; 
Let’s Care; ML Foundation Gambia, Nadia, Pasuk; Peace is The Way Theo de Wit Lanka Education 
Fund; De Vaste Burcht;  
  
Afwezig zonder kennisgeving: Bondeko; Friends of Children; Leprazending; New Day Impact; 
Terre des Hommes;  
  
1.0 Opening, introductie onbekende aanwezigen, berichten van verhindering, presentielijst 
 
De voorzitter opent met een woord van welkom.  
 
Alle aanwezige organisaties zullen zich tijdens deze bijeenkomst aan de nieuwe bestuurs-
medewerkers voorstellen. Zie 3.0. 
De presentielijst wordt, waar nodig,  door de aanwezigen van evt. wijzigingen en paraaf voorzien. 
 
2.0 Mededelingen vanuit het bestuur 
 
2.1. Bestuurssamenstelling: 
Vanaf 1 december a.s. wordt het bestuur uitgebreid met 2 bestuursleden. Daarnaast zullen een 
beleidsmedewerker en een werkgroep-voorzitter actief zijn. 
 
Bestuurslid Jan van Ewijk zal de functie van secretaris op zich nemen.  
 
Ragaiy Sinout zal fungeren als gewoon bestuurslid. (vanavond afwezig), was al in de vorige 
vergadering aanwezig als aspirant aangeslotene. 
 
Nynke de Weert is aangesteld als beleidsmedewerker; (eveneens afwezig met berichtgeving). Zij is 
begonnen aan de eerste opdracht; de actualisering van de Mondial website. Communicatie en PR 
zullen daarna aan de orde komen.  
 
Mark van Dongen heeft zich bereid verklaard de taak van werkgroep-voorzitter op zich te nemen. 
 
Mark doet een oproep aan iedereen om zich aan te melden als werkgroep-medewerker om samen 
goed georganiseerde Mondial evenementen neer te zetten. 
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De Mondial-voorzitter voegt hieraan de volgende mededeling toe:  
 

Tot 31 januari 2020 kan iedere Mondial aangeslotene, alleen danwel in een groep, zich 
bij het bestuur melden met een voorstel voor een (mini-)festival in 2020. 
secretaris@mondial-apeldoorn.nl 
 
2.2 Financiële zaken: De penningmeester grijpt terug op de zojuist genoemde “actualisering 
Mondial website”: de richtlijnen voor subsidieaanvragen zullen in 2020 worden uitgebreid met de 
benadrukking dat Mondial het zeer gewenst acht dat Mondial wordt genoemd in alle PR-uitingen van 
de organisaties die goedkeuring voor PR-subsidieaanvragen hebben ontvangen.  
 
3.0 Mededelingen vanuit de Raad van Aangeslotenen 
 
Lief en leed wordt gedeeld. 
Bedankbrieven werden ontvangen van: Stichting Canzibe; zij  bouwen hun activiteiten af en zien af 
van verdere deelname bij Mondial. 
Stichting Young Africa heeft zich gevestigd in Amsterdam; reden om bij Mondial te bedanken.  
 
Een ‘’voorstel-rondje door de aanwezige RvA” volgt:  
Het ‘’hot news’’ wordt hierna extra belicht; voor meer info. wordt gemakshalve verwezen naar de div. 
websites op https://mondialapeldoorn.nl/aangesloten-organisaties/  
 
Akwaaba: bouwt hun financiële ondersteuning aan Afrikaanse schoolprojecten weliswaar af, 
maar ontdekte dat sommige oud-gedienden hier in Nederland toch ook weer actief zijn geworden, 
waardoor ook Akwaaba af en toe opnieuw iets kan betekenen. Zoals met muziekinstrumenten en 
naaimachines voor een sociaal project in Amsterdam. In Afrika blijft Akwaaba nog actief om albino’s 
een goed en veilig onderdak te verschaffen. 
 
Amma Lamai: Veertig jaar geleden ontfermde Tine Haaima zich over ongehuwde jonge moeders, van 
wie hun pasgeboren baby te vondeling was gelegd. Het werk van Tine draait nu om veelzijdige 
humanitaire hulp in Sri Lanka. 
 
Amnesty/Werkgroep Apeldoorn: verkoopt nu in marktkraam o.a. ‘’vergeet-me-nietjes’’. Organiseert 
regelmatig lokale schrijfavonden en roept iedereen op om mee te schrijven, want het helpt!  Amnesty 
laat opnieuw de uitnodiging rondsturen aan de RvA om op de Dag van de Mensenrechten op  
10 december a.s. mee te doen. Niet alleen met schrijven, maar juist ook om zichzelf als Mondial 
aangeslotenen te presenteren aan het schrijvende publiek. (10 dec.: 17.00 – 21.30 uur  in tijdelijk 
stadhuis Stationsplein). 
 
Derde Hands: zoekt nog onderdak van ca. 200 vierkante meter.  
Zij willen hun aanvragers blijven ondersteunen die om tweedehands goederen verzoeken voor  
diverse hulpprojecten in ontwikkelingslanden. Daarginds is gebrek aan alles, hier is het aanbod groot 
van overtollig geworden materiaal voor allerlei doeleinden in zorg, onderwijs, welzijn. 
 
Eye For Others: Een nieuwe enthousiaste secretaresse stelt zich voor; zij maakte al meerdere reizen 
naar hun projecten in Zuid-Afrika. Daar probeert men met veel kruisbestuiving de mensen nader tot 
elkaar te brengen in nuttige projecten op allerlei gebied. 
 
FashionHighTea: (aspirant-aangeslotene) 
Opbrengsten van hun evenementen (Modeshow, incl. High Tea) gaan nu vooral naar schoolmeisjes in 
Afrika, die dankzij fin. donaties “gewoon” tijdens hun ongesteldheid naar school blijven gaan. Eerder  
was daar geen sprake van omdat o.a. wegens armoede, verband etc. ontbrak.  

mailto:secretaris@mondial-apeldoorn.nl
https://mondialapeldoorn.nl/aangesloten-organisaties/
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FHT ondersteunt in Nederland (Afrikaanse) vrouwen die moeite hebben met de culturele omslag die 
zij hier ondervinden. In beide voorbeelden kan men spreken van vrouwen-empowerment. 
 
God BlessYou Homes: 
Met moeite neemt GBYH afscheid van de door hun opgerichte GBYH High School/internaat; de 
Keniaanse regering heeft middelbaar onderwijs gratis gemaakt. Belangrijke nieuwe projecten: zie 
website. 
 
Inca Educa: ons doel voor 2022: een nieuw te bouwen schoolgebouw in Cusco/Peru. 
 
Outreach Support Ministeries: actief in aantal West-Afrikaanse landen, waarbij aandacht vooral 
uitgaat naar landbouw en (onderzoek op dat gebied). Nu op zoek naar een advies over effectieve 
zonnepanelen; vanuit de vergadering volgt al advies.  
 
QAS: Het gebied waar QAS werkt,  werd getroffen door een vulkaanuitbarsting; alle aandacht en 
kracht gaat nu uit naar herstel van de schade. 
 
Unicef, werkgroep Apeldoorn: De Dag van de Rechten van het Kind was op 20 november. Helaas 
kreeg Nederland in dagblad Trouw een minder goed cijfer op de wereldranglijst wat deze rechten 
betreft. Er is dus nog genoeg werk aan de winkel. 
 
Upendo4Kids: groeide van 126 naar 560 basisschoolkinderen. Er staat nu een naai-vakschool op 
stapel en er zijn schooluniformen geleverd door de organisatie. Het bouwen van de nieuwe school 
wordt ook vanuit Apeldoorn begeleid; er wordt regelmatig heen en weer gereisd en in de handbagage 
worden naaimachines vervoerd naar Kenia. 
 
Wereldwinkel Apeldoorn: zoals vanouds: verkoop van Fair Trade artikelen. 
 
WHOE: de fameuze kofferbakverkopen langs het Apeldoorns Kanaal werden bedreigd in hun 
bestaan. Goed nieuws: samen met de Gemeente zijn we op zoek naar andere locatie-
mogelijkheden.Het andere goede nieuws: Ben v.d. Velden werkt nog mee op de achtergrond. 
 
4.0 Notulen 16 mei 2019  
 
Geen op- aanmerkingen.        
 
5.0 Evenementen 2019 
  
5.1 Terugblik openbare Mondial bijeenkomsten  
  
25/01 Nieuwjaarsontmoeting   (Foenix) 
Op VegaVrijdag in het restaurant van de Kringloopwinkel/Vlijtseweg in aanwezigheid van wethouder 
Csiezo. Mondial kan terugkijken op een plezierige aanloop van Mondiallers en buitenstaanders.  
  
14/03 Vluchtelingen     (Gigant) 
Twee openbare lezingen over een vluchtelingenkamp in Libanon en het Nederlandse 
vluchtelingenbeleid, met muzikale omlijsting en gelegenheid tot ontmoeting. 
  
07/07 Fairtrade/WorldProef    (Oranjepark) 
Voorproefje op meer; in 2019 een kennismaking met Mondial, vooral nog in verband met 
Eerlijk Winkelen en Fair Trade. In 2020 nog meer vanuit Mondial; zie verder hierna in 2020. 
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14/09 Mondial AFA      (Gigant) 
Feestelijk, vrolijk,eten, muziek en 2 lezingen. De lezingen brachten vooral het belang van kleine 
initiatieven naar voren: directe lijntjes en contacten. 
Enkele opmerkingen m.b.t. de festival-organisatie: meer aandacht aan PR/communicatie geven. Een 
aspect van communiceren is ook:  maak het mogelijk met publiek te communiceren door Mondiallers 
vanuit hun marktkramen:graag iets meer plek/minder muziek-decibellen.  
  
10/10 Mondial EW in kader Greenweek   (CODA) 
Mondial-werkgroepmedewerker Eerlijk Winkelen kijkt terug op een geslaagd EW-evenement in CODA 
ten bate van de aangesloten winkeliers. Twee keer werd opgetreden voor het Apeldoornse publiek; 
een Europese rondreis (met filmbeelden/muziek) op zoek naar zelfvoorzienend wonen werd op toneel 
gebracht. De Apeldoornse Eerlijk Winkelen organisatie (initiatief van Mondial) groeide van 24 naar 40 
deelnemende winkeliers/bedrijven die werken met tweedehands/fair trade/biologische producten. 
 
16/10 Wereldvoedseldag/Fairtrade/EW Hans?  
 
5.2 Volgende Evenementen 2019 
   
 10/12 Amnesty Schrijfavond   (tijdelijk Stadhuis/Stationsplein)  
 
De Amnesty uitnodiging zal opnieuw verzonden worden zodat de aangeslotenen zich alsnog kunnen 
aanmelden voor een marktkraam. 

 
6.0  Evenementen 2020 
 

• Nieuwjaarsontmoeting, (3e week januari)-datum/plaats nader vast te stellen 
 
Da Capo/Molenstraat wordt vanuit de vergadering als mogelijkheid genoemd. 
 

• Thema: Vluchtelingen, (maart)-datum/plaats nader vast te stellen 
 

• 28/6 WorldProef Oranjepark/75 jaar Vrede en Vrijheid 
 

Voorbereidingen zijn in volle gang o.l.v. Simon Boon. 
Mondial krijgt als het ware een klein festival binnen WorldProef; iedere aangeslotene kan zich via het 

Mondial secretariaat aanmelden voor een gratis marktkraam. secretaris@mondial-apeldoorn.nl 
Het thema 75 jaar Vrede en Vrijheid kan door de RvA tot uiting worden gebracht door de nadruk te 
leggen op de positieve resultaten van hun projecten in ontwikkelingslanden; deze kunnen immers 
alleen tot stand komen in gebieden waar geen oorlog heerst. 
Stichting Mondial wil zich als overkoepelende organisatie presenteren in eigen kraam. 

 
7.0 Eerlijk Winkelen Hans Trapman 
 
Een nieuwe EW-brochure/plattegrond wordt aan de aanwezigen aangeboden; na noodzakelijke 
herziening werd deze op verzoek van de winkeliers opnieuw geproduceerd; wederom met (fin.) 
ondersteuning van Mondial. 

 
8.0 Fair Trade  Hans Trapman 
 
De (nu afwezige) Werkgroep-Fair Trade-voorzitter (Theo van Driel) streeft naar de afronding van de 
werkzaamheden om de gemeente Apeldoorn tot een Fair Trade gemeente te maken op 28.6.20 
tijdens WorldProef. Er zijn al veel, tijdeisende, controles geweest bij diverse bedrijven en instellingen 

mailto:secretaris@mondial-apeldoorn.nl
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en e.e.a. werd, met dank aan de gemeente, in goede banen geleid vanuit een door de gemeente 
bekostigd secretariaat.  
Eerlijk Winkelen deelnemers zullen niet automatisch geintegreerd worden in Fair Trade. 
 
 
9.0 Rondvraag 
 
9.1. Aanwezig bestuurslid van de Voedselbank meldt dat op 30 november ’19 een kijkje genomen 
kan worden van 12.00 – 14.00 uur aan Kanaal Noord 147 Apeldoorn. Een winkel en wachtruimte zijn 
de nieuwste aanwinsten. 
 
9.2 Zij die nieuwsgierig zijn naar de mogelijkheden om lokale gezinnen in hun 
ontwikkelingsprojecten een extra inkomen te verschaffen door middel van een gast aan de 
authentieke eettafel/mat van zo’n lokaal gezin, kunnen hierover hun vragen stellen via email bij Geert 
Kroos (geert@resirest.com) of Hannah Berger (Hannah@resirest.com). Hannah was aanwezig tijdens 
de laatstgehouden Partin bijeenkomst; Derde Hands ontmoette haar tijdens een workshop aldaar. 

ResiRest staat voor Residence Restaurant.  
 
109.0 Sluiting 
 
Na de oproep, onder dank aan eenieder, om de vergaderzaal en keuken weer in orde te brengen, 
wordt de vergadering gesloten. 
 
 
Apeldoorn, 03.12.19  
 

mailto:geert@resirest.com
mailto:Hannah@resirest.com

