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Notulen van de Algemene Vergadering van de Raad van Aangeslotenen 
 

Aanwezig:   
Afgevaardigden vanuit stichtingen: Akwaaba, Amma Lamai, Amnesty werkgroep, 
Derde Hands, Eye for Others, Fashion High Tea, Friends of Children, Inca Educa, 
Leprazending, Nadia, Outreach Support Ministeries, Pasuk, Peace is the Way, Terre des 
Hommes, Unicef, Wereldwinkel; 
 
Mondial bestuursleden: Marleen Turner, Ragaiy Sinout; 
 
Afwezig: 
Met kennisgeving: Jan van Ewijk, Yasemin Cegerek, Henk van der Horst, Hans  
Trapman (bestuur), Help Poor People, Let’s Care, ML Foundation Gambia, de Vaste  
Burcht, New Day Impact, Geef een Koe, Theo de Wit Lanka Education Fund, QAS; 
Zonder kennisgeving: WHOE, Bondeko, Apeldoorns Beraad van  
Kerken, Upendo4Kids, Buganala; 
 
Datum: donderdag 12 november 2020 
Notulist en gespreksleider: Nynke de Weert 
 
 
1.0 Opening en vaststelling agenda 

 
Nynke de Weert opent de online vergadering. Deelnemers worden geholpen met hun 
video- en audioverbinding. De agenda wordt doorgenomen.  
 
2.0 Mededelingen  
 
Het bestuur wordt vertegenwoordigd door Marleen Turner, Ragaiy Sinout en Nynke de 
Weert. De overige bestuursleden hebben zich vanwege privéomstandigheden afgemeld. 
Door de afwezigheid van de penningmeester zal het agendapunt Financiën later 
behandeld worden. 
 
Lief en leed wordt gedeeld en een voorstelrondje door de aanwezigen volgt:  

 Akwaaba: Wim Pohlmann kijkt tevreden terug op de schoolprojecten in Afrika 
(Kenia en Tanzania) en Amsterdam maar meldt het afbouwen van de activiteiten. 
Het bestuur wordt, na 18 jaar, niet overgenomen; 

 Amma Lamai: afgevaardigde Gerda de Hen vertelt over het werk van Tine 
Haaima in Sri Lanka. Zij is nog actief in het werkgebied en wordt goed 
ondersteund door de achterban.; 

 Amnesty/Werkgroep Apeldoorn: afgevaardigde Tineke Willemsen vertelt dat 
ze toch kans zien om de schrijversavond te organiseren; 

 Derde Hands: Marleen Turner is optimistisch ondanks het feit dat de stichting 
pas 2 maart j.l. weer aan de slag ging na een gedwongen stop van 1 jaar. 
Vervolgens al een paar keer onderbroken, zoals momenteel, nu de activiteiten van 
Derde Hands tijdelijk stil liggen door hun solidariteitsactie met het verplegend 
personeel en de bescherming van (wat oudere) vrijwilligers tegen corona. Door 
Covid komen er veel meer spullen dan voorheen binnen maar stokt de afzet in de 
werkgebieden enigszins; 

 Eye For Others: met 2 afgevaardigden in de vergadering (Arnold Dubbelman en 
Antoinette Knapen) vertellen zij over hun activiteiten in Zuid-Afrika. Het 
ontwikkelingswerk ligt stil want ze kunnen er niet heen. Zelf niet maar ook hun 
vrijwilligers en studenten niet. Het enige dat ze doen nu is voedsel uitdelen aan de 
allerarmsten. Dat project gaat goed met leuke filmpjes en foto’s die op de website 
staan; 
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 Friends of Children: Nicola Ojoki meldt dat ze door hun lokale partij nog 
werkzaam zijn in Zuid-Soedan. Nicola zegt verder dat hij Mondial vooral ziet als 
een plek om te netwerken en om aangeslotenen te spreken die hetzelfde doen in 
andere werkgebieden; 

 Fashion High Tea: afgevaardigde Jos Fluitsma vertelt over het doel van de 
stichting. De stichting is geheel afhankelijk van het jaarlijkse mode-event om geld 
in te zamelen voor lokale stichtingen in Afrika die zich richten op onderwijs voor 
meisjes en het leveren van maandverband voor meisjes. Het event is dit jaar niet 
doorgegaan door corona; 

 Inca Educa: Geert Hoogeboom stelt zich kort voor en vertelt over hun 
schoolproject in het werkgebied in Peru. De betreffende vakschool kan zo 
langzamerhand op eigen benen staan. De stichting verwacht volgend jaar extra 
inspanningen als het gaat om het toepassen van nieuwe regels vanuit de overheid 
voor vakonderwijs; 

 Leprazending: Petra Pelgrum vertegenwoordigt de stichting en laat ons weten 
dat hun activiteiten in Nederland ‘gewoon’ door kunnen gaan; in de werkgebieden 
India, Myanmar, Bangladesh, Congo en Ethiopië niet. Het verplegend personeel is 
zelf ziek of kan de patiënten niet bereiken. Voedselhulp is door de slechte 
bereikbaarheid ook bijna niet mogelijk;   

 Nadia: Jan Bisschop vertelt over huizen geleid door locals die hulp bieden aan 
Romafamilies en dan met name aan de kinderen wat betreft gezamenlijke 
activiteiten, technische scholing, hygiëne, kinderopvang, Engelse les. Door corona 
vooral bezig geweest met verspreiden van voedselpakketten;  

 Outreach Support Ministeries: Marian Jonker verhaalt over de activiteiten van 
OSM in West-Afrika. Na het versoepelen van enkele overheidsmaatregelen zijn 
gewone activiteiten weer mogelijk zoals medisch werk in de klinieken. Nu op zoek 
naar sportkleding voor hun voetbalprojecten om straatkinderen uit hun eigen 
(straat)cultuur te halen; vanuit Derde Hands volgt al positief nieuws;  

 Pasuk: Martijn Ros is voorzitter en oprichter voor kinderen op de Filipijnen 
(educatie). In samenwerking met de lokale kerk worden de kinderen gesteund. 
Dit is nu niet mogelijk omdat de kinderen hun huis niet uit mogen. Nu delen ze 
vooral voedselpakketten uit. Het team van 14 vrijwilligers bezoekt de kinderen nu 
vooral thuis;  

 Peace is the way: via Erwin van der Bij worden we bijgepraat over de 
activiteiten die zich vooral hebben gericht op de viering van 75-jaar vrijheid dit 
jaar;  

 Terres des Hommes: ondanks corona loopt de winkel aan het Schubertplein 
goed. Roelf Havinga is tevreden over de aanloop en ze maken zich op voor de 
feestdagen;  

 Unicef, werkgroep Apeldoorn: vanwege technische beperkingen heeft Riet van 
der Lee niets kunnen zeggen. Ze heeft wel alles kunnen horen en zien;  

 Wereldwinkel Apeldoorn: Annemarie Beuker vertelt over de fairtradeproducten 
die zij vanuit de hele wereld via hun winkel verkopen. Ook zijn ze betrokken 
geweest bij een project om van Apeldoorn een fairtradegemeente te maken en 
dat is gelukt.  Door Corona is de winkel een poosje dicht geweest en daardoor is 
de omzet lager dan gewend.  

 
Naast de aangesloten stellen Ragaiy Sinout en Nynke de Weert zichzelf nog voor. 
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3.0 Vaststellen notulen vergadering RvA 19 november 2019 
 
Vanwege het online karakter met veel deelnemers staat de vergadering kort stil bij de 
notulen van de vorige vergadering. Niemand van de aanwezigen heeft opmerkingen en/of 
vragen behalve 3 actiepunten, te weten:  

1. Oproep idee thema voor een minifestival 
2. Mondial noemen in PR-uitingen 
3. Gezamenlijke actie aangeslotenen om mee te doen aan de schrijversavond van 

Amnesty 
 
Al deze punten komen later nog aan bod en de notulen worden nu ter kennisgeving 
aangenomen.  
 
4.0 Mondialactiviteiten 
 
Om in beeld te komen en te blijven bij de Apeldoornse bevolking en externe partners zou 
gestart zijn met de organisatie van een aantal events. Dat is in het voorjaar ook gebeurd 
zoals Café Mondial met beoogd gastspreker Bert Koenders. Door Covid-19 is niets 
doorgegaan. Daarom zal het bestuur vol inzetten op volgend jaar en met name het 
najaar met o.a.: 

1. Worldproef 2021 – zaterdag 11 september. Trekkers van vanuit Mondial zijn 
Marleen Turner en Hans Trapman. Dit zal een overkoepelend event zijn waarbij de 
aangeslotenen de kans krijgen om zich te presenteren op gebied van 
duurzaamheid (thema). Eind december wordt duidelijk of het event doorgaat of 
niet in verband met de voorbereidingen; 

2. Jubileum stichting Mondial – 17 februari 2022. Mondial bestaat dan 25 jaar. Het is 
de wens van het bestuur om hier aandacht aan te geven; 

3. Activiteiten aangeslotenen. Tijdens het voorstelrondje zijn al kort activiteiten 
genoemd. Ter aanvulling hierop melden enkele aangeslotenen nog het volgende: 
 Derde Hands: viering van hun 30-jarig bestaan dit jaar is in het water 

gevallen door corona. Misschien dat dit volgend jaar najaar kan; 
 Peace is the way: Rozenactie - 19 december a.s. Aan het publiek in de 

binnenstad worden rozen uitgedeeld met een boodschap. Oproep: wie weet er 
nog een leverancier voor ca. 400 rozen? Antwoord: Marian Jonker (OSM) kent 
wel een bloembollenverkoper. De actie kan op de website van Mondial en tekst 
kan doorgestuurd worden.  Hulp vanuit de aangeslotenen is niet direct nodig 
omdat het niet een te groot gebeuren moet worden; 

 Eye for Others: de jaarlijks terugkomende fiets, - sponsoractie; 
 Amma Lamai: de stichting is uitgeroepen tot goede doel vanuit de Bronkerk 

Ugchelen voor hun Waterloopleinmarkt. Jammer genoeg is deze niet 
doorgegaan. Wel is er verkoop van spullen vanuit de kelder van de kerk;  

 Amnesty Apeldoorn: schrijversavond (Write for Rights op de Int. Dag van de 
Mensenrechten) - 10 december a.s. om vanuit de Grote Kerk 1 persoons 
schrijfpakketjes op te halen. Lukt dit niet dan kun je ze ook aanvragen via de 
website. Tijdens een gezamenlijke Zoom-meeting kun je deze pakketjes ‘live’ 
gebruiken; 

 Inca Educa: vanwege overheidsredenen op Covid-gebied heeft de school 
ingezet op digitaal onderwijs (op afstand). Geert heeft daarom vorig jaar 
voorgesteld om onderwijs als thema te kiezen voor een manifestatie binnen 
Mondial en bij voorkeur georganiseerd door aangeslotenen zoals het Afrika 
Festival Apeldoorn in 2019.  
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De volgende melden zich om mee te doen: Arnold Dubbelman – Eye for Others 
(werkt zelf in het onderwijs, kent debatavonden, organiseert 
studentenuitwisselingen), Wim Pohlmann – Akwaaba (bewustwording binnen 
basis en voortgezet onderwijs als het gaat om onderwijs in het buitenland), 
Nicola Ojoki – Friends for Children (straatkinderen opvoeden voor 
basisonderwijs). 
Ragaiy biedt aan om dit binnen het bestuur op te pakken. Hij ziet kans om 
Bert Koenders hiervoor in te zetten. Geert Hoogeboom zal betrokkenen 
informeren via de e-mail; 

4. Fashion High tea: het jaarlijkse event zal zijn op 9 oktober 2021.  
 
Namens New Day Impact vertelt Nynke de Weert over hun pop upwinkels om geld op te 
halen voor hun ontwikkelingswerk. Of het gaat om verkoop van speelgoed of (alleen) 
kleding is niet bekend.  
 
Er volgt een oproep aan de aangeslotenen om de evenementenkalender te vullen met 
activiteiten.  
 
5.0 Bestuurszaken  
 
God Bless You Homes heeft zich in maart afgemeld als lid omdat de stichting haar 
activiteiten afbouwt. Fashion High Tea en ML Foundation Gambia worden gemeld als 
volwaardig lid. Het aantal aangeslotenen is nu 29.  
 
Bij afwezigheid van de penningmeester wordt alleen de subsidie gemeld die in het 
voorjaar is toegekend door de gemeente. Dat bedrag was weliswaar lager dan 
aangevraagd maar het betekent wel dat er ‘in kas’ is waardoor subsidieaanvragen 
uitgekeerd kunnen worden. De kosten die tot nu toe zijn gemaakt, zijn met name die 
voor de website.  
 
Er wordt nog kort stilgestaan bij de mogelijkheid om nog PR-declaraties in te dienen via 
de penningmeester van Mondial. Dat kan gewoon doorgaan en wordt, als het goed is 
onderbouwd, uitgekeerd.   
 
Vanuit de vergadering wordt naar voren gebracht dat het verstandig is om aan gemeente 
Apeldoorn te laten zien dat Mondial bestaansrecht heeft door in te blijven zetten op grote 
events. Denk aan de organisatie van de onderwijsmanifestatie door een aantal 
aangeslotenen. Dit past prima in de opdracht van de gemeente om zichtbaar te zijn. 
Door corona is dit lastig maar er is dit jaar wel ingezet op informatieverstrekking via de 
website, socials en jaarverslag. 
 
6.0 Communicatie 
 
Nynke de Weert heeft de opdracht gekregen om de website van Mondial te 
moderniseren. Tegelijkertijd met deze opdracht is ook de huisstijl opgefrist. Hieruit is een 
nieuwer logo gekomen, andere kleuren etc. Alle aangeslotenen wordt verzocht om deze 
te gebruiken op hun eigen website. Bovendien laten zij hiermee zien dat ze lid zijn van 
een overkoepelende organisatie en ook hierdoor zal de zichtbaarheid vergroot worden.  
 
Vanuit de vergadering wordt gevraagd waar de updates over de stichtingen naar toe 
gestuurd kunnen worden. Dat kan naar de gespreksleider en de beheerder, Marian 
Jonker. De e-mailadressen zijn: info@gaos-events.nl (Nynke de Weert) en naar 
m.jonker@outreachsupport.nl (Marian Jonker - beheerder).  
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Tenslotte wordt gevraagd om kritisch te kijken naar de eigen website als het gaat om de 
vermelding van Mondial als partner, de beveiliging ervan en het vermelden van de 
privacyverklaring. Vanuit de vergadering volgt er in de chat van de Zoom-meeting een 
link naar het instellen van de SSL-sleutel. Deze moet je nl. zelf instellen om in de url het 
‘slotje’ te zetten als teken dat jouw website betrouwbaar is. 
 
7.0 Rondvraag 
 
Alle deelnemers krijgen de gelegenheid om vragen te stellen of een mededeling te doen:  

 Wereldwinkel: er staat op de website van Mondial nog oude informatie. Kan dat 
aangepast worden? Antwoord: ja. Stuur de info en foto naar Nynke de Weert.  

 Friends for Children: Wilde Ganzen gaf wat weerstand bij de aanvraag die hij heeft 
bij hen. Is het bekend dat Wilde Ganzen haar regels/criteria heeft veranderd als 
het gaat om samenwerken met officiële (overheids)partijen in plaats van met de 
eigen afdeling van de stichting? En zo ja, weet iemand waarom ze die regels 
hebben veranderd want ze zijn niet begrijpelijk. Antwoord vanuit de vergadering: 
ja, dit is bekend maar niet waarom. Meer info zou Nicola misschien kunnen 
krijgen van Gonneke van Kampen (vmg. Young Africa en nu Partin). De 
mogelijkheid om Wilde Ganzen/Partin een keer uit te nodigen voor een toekomstig 
Mondial-event, wordt nader onderzocht. Zij zouden dan o.m.  toelichting kunnen 
geven over de werkwijze bij projectaanvragen; 

 Derde Hands: is Leprazending nog steeds actief in Tsjaad? Antwoord: niet bekend 
want Petra heeft zich halverwege de vergadering afgemeld. Nynke de Weert zal 
de vraag doorspelen aan Petra.  

 Derde Hands: heeft iemand ervaring met het terugvragen van tekst bij een 
journalist als zij een interview hebben afgenomen? En zo ja, is dat normaal om te 
doen? Antwoord vanuit de vergadering: ja, dat is normaal maar de reactie op zo’n 
vraag kan per journalist verschillen. Niet iedereen is daarvan gecharmeerd.  

 Derde Hands: voor een klein stukje in de krant met de grootste exposure is rechts 
onderaan de beste plek. Het gaat soms maar om een paar regels.  

 Fashion High Tea: graag de verzendlijst aanpassen op e-mailadres van Jos 
Fluitsma.  

 
8.0 Sluiting 
 
Na een wat onwennige vergadering sluit Nynke de Weert af. Met name Wim Pohlmann 
van Akwaaba wordt bedankt voor zijn jarenlange deelname aan Mondial en bijzonder 
inbreng. Hem wordt van harte succes gewenst en zijn vertrek uit Mondial zal niet 
stilletjes zijn. 
 
De volgende vergadering zal vooral in het teken staan van de financiën en alle pijlen 
zullen gericht zijn op events in 2021.  
 
Alle deelnemers worden hartelijk bedankt en alle succes toegewenst.  
 


