
  



Voorwoord 
 

Stichting Mondial Apeldoorn zet zich vanuit Apeldoorn in voor 
ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en armoedebestrijding als gevolg 
van klimaatverandering en oorlog. Als geen ander laat het Coronavirus ons zien 
dat we wereldwijd aan elkaar verbonden zijn (citaat vmg. voorzitter Y. Cegerek – 
juni 2020). 
 
De beperkingen die het nog steeds voortwoekerende virus ons oplegt, zorgen 
ervoor dat inspanningen op deze gebieden naar de achtergrond verdwijnen. Ook 
Mondial Apeldoorn ontkomt hier niet aan. Activiteiten die normaal gesproken de 
aandacht vestigen op het goede werk van haar aangeslotenen lagen stil of waren 
niet te zien op de voorgrond.  
 
Toch ligt hier voor u het jaarverslag 2020 omdat het een geschikt moment is om 
doordacht te bekijken waar het nu echt om gaat.  
 
Het bestuur van Mondial Apeldoorn nodigt u uit hoe je in tijden van crisis op 
bescheiden manier naar elkaar kan blijven omkijken en de hand uitreiken aan 
mensen elders in nood.  
 
Wij blijven iedereen sterkte toewensen, zorg voor elkaar, houd moed en bovenal, 
blijf gezond! 
 
Bestuur Mondial Apeldoorn 
 
H. Trapman, vicevoorzitter 
H. van der Horst, penningmeester 
M. Turner, algemeen bestuurslid 
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Woord van de vicevoorzitter 
 

2020 kenmerkte zich door onduidelijkheid en onzekerheid. Daarbij is gebleken 
dat het een jaar van individuele en collectieve bezinning is geworden. Wereldwijd 
gezien eiste het coronavirus stevig nadenken, dialogen, debatten en intelligent 
en doortastend handelen van deskundigen.  
 
Van wereldwijde inspanningen (wegens corona) terug naar huis: de bij Mondial 
Apeldoorn aangesloten organisaties werken nauw samen met uiterst kwetsbare 
mensen die een beter leven proberen op te bouwen. Welzijn en onderwijs staan 
daarbij voorop. In het bijna 25-jarige bestaan van Mondial werd door de 
aangeslotenen door hard werken heel veel gerealiseerd zoals een goede 
reputatie, professionele infrastructuur en gezonde financiële huishouding.  

 
Nu, in moeilijke tijden, kan gezegd worden dat door creativiteit en flexibiliteit van 
de enorm gemotiveerde organisaties het toch gelukt is om bescheiden resultaten 
te laten zien in dit jaarverslag.  
 
De financiële middelen worden door de aangeslotenen binnengehaald vanuit 
Nederlandse fondsen. De fondsenwerving was moeizamer dan in andere jaren. 
Daar ligt dan ook de uitdaging voor 2021: laat de bezinning een leerschool zijn 
voor een goed doordachte toekomst voor iedereen. 
 
Hans Trapman, vicevoorzitter Mondial Apeldoorn 

 
  



Werk van Mondial in kort bestek 
 

Mondial Apeldoorn staat aan de vooravond van haar 25-jarig jubileum. Direct 
vanaf de oprichting op 17 februari 1997 is deze organisatie hét aanspreekpunt 
geweest in Apeldoorn voor PR-subsidie. Hierdoor kan een Apeldoornse 
organisatie zich presenteren en bekend maken binnen de Apeldoornse 
samenleving op gebied van ontwikkelingssamenwerking. De oprichting was op 
initiatief van burgemeester Bruins Slot; die daarmee de eerste beschermheer 
werd van Mondial. 
 
Mondial Apeldoorn is door haar aangeslotenen een volwaardig platform geworden 
met verantwoordelijkheden zoals het jaarlijks organiseren van verschillende 
activiteiten om bewustwording en steun op het gebied van mensenrechten, 
ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid te vergroten. In Apeldoorn leveren 
zij op eigen kracht een bijdrage hieraan.  
 
Als koepelorganisatie bundelt Mondial Apeldoorn de krachten om deze kwetsbare 
stichtingen en hun vrijwilligers bij te staan. Evenementen als Café Mondial en het 
Afrika Festival Apeldoorn zijn daar mooie voorbeelden van. 
 
De wens om in Apeldoorn een eerlijke en duurzame samenleving na te streven, 
is achter de schermen door ontwikkeld. Ook is er een basis gelegd samen met de 
gemeente om bij andere organisaties en ondernemers uit Apeldoorn 
bewustwording voor een eerlijke en duurzame samenleving te stimuleren. Er 
werd deelgenomen aan de Fairtrade werkgroep, Eerlijk Winkelen Route 
Apeldoorn en de voorgenomen deelname aan Worldproef. Vanuit het bestuur 
vonden de openbare Nieuwsjaarsontmoeting bij Foenix Apeldoorn plaats en de 
ontwikkeling van de Mondialpluim. 

 

 



Bestuur 
 

Als vrijwilligersorganisatie heeft Mondial Apeldoorn goede tijden gekend als het 
gaat om de tomeloze inzet van vrijwilligers. Zo heeft, statutair bepaald, een 
bestuur altijd uit minstens 3 en maximaal 9 leden bestaan. 
 
Om deze continuïteit te waarborgen en haar verplichtingen vanuit de statuten na 
te leven, kwam het in 2018 tot een gewenste bestuursuitbreiding met daarbij de 
nieuwe (betaalde) functie van beleidsmedewerker.  De door de voorzitter 
aangestuurde functie van beleidsmedewerker is een, onder voorwaarden, 
betaalde functie die werd ingesteld om Mondial Apeldoorn te professionaliseren. 
N.B.: bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning in de 
vorm van een salaris.  
 
Vanaf 1997 heeft Mondial Apeldoorn 6 voorzitters gekend met voorzitter Yasemin 
Cegerek als laatst zittende.  Helaas legde zij noodgedwongen eind 2020 deze 
functie neer. De coronacrisis belastte haar te zwaar, zowel in haar beroeps- als 
familieleven.   
 
Eveneens noodgedwongen door deze crisis legde de secretaris voortijdig zijn 
functie neer. Het secretariaat is gedeeltelijk overgenomen door een ander 
bestuurslid en de beleidsmedewerker.  
 
Tenslotte vernam Mondial Apeldoorn ook van de hiervoor nog maar pas 
aangenomen activiteitencoördinator, dat deze nieuwe functie ook weer 
beschikbaar kwam. Eveneens een groot gemis aangezien het bestuur 
voornemens was om zichtbaar(der) te zijn voor het Apeldoorns publiek door 
meer ‘live’ evenementen te organiseren 
 
De diverse vrijgevallen taken konden onmogelijk effectief verdeeld worden 
tussen de 4 overgebleven functionarissen. Taken zoals Dagelijks Bestuur, 
secretariaat, de vernieuwing van de website, verbetering van de organisatie, 
contacten met de aangeslotenen, PR etc. Dat dit geen wenselijke situatie is, is 
duidelijk en daarom is vol ingezet op het zoeken van nieuwe bestuursleden. Er 
zijn 3 vacatures geformuleerd en weggezet via eigen netwerk, website en 
officiële Apeldoornse instanties als Apeldoorn Pakt Aan.  
 
Vanzelfsprekend is deze situatie voor 2021 zeer belangrijk voor het huidige 
bestuur dat bestaat uit: 

 De heer H. Trapman, vicevoorzitter en oprichter van aangeslotene 
Stichting Geef een Koe; 

 De heer H. van der Horst, penningmeester; 
 Mevrouw M. Turner, algemeen bestuurslid en bestuurslid van 

aangeslotenen Derde Hands.  
 
Het bestuur is in 2020 6x bij elkaar geweest; 2x in voltallige bezetting, 1x online 
en 3x in verkorte vorm waarbij voornamelijk is gewerkt met actielijsten.   

 
  



Raad van Aangeslotenen 
 

Half januari 2020 vond in Foenix Loods 17 de Nieuwjaarsbijeenkomst plaats. Een 
mooie gelegenheid waar bestuur, aangeslotenen en Apeldoorners elkaar kunnen 
ontmoeten. Eveneens in januari mochten 2 organisaties zich, na een jaar 
aspirantschap, als volwaardig aangeslotene beschouwen, te weten Fashion High 
Tea en ML Foundation. Zij brachten vooral jeugdige opvattingen met zich mee 
die zich ook kenmerkten bij hun ontwikkelingssamenwerking in respectievelijk 
Kenia en Gambia. Ze maken, tijdens hun zoektochten naar donateurs, veelal 
gebruik van hun eigen creatieve talenten op het gebied van mode, muziek en 
entertainment. Hun fondsenwerving is vooral ten bate van nog jongere mensen 
op gebied van onderwijs, scholenbouw en algemeen welzijn. 
 
Over scholenbouw gesproken; in het algemeen stonden Mondiallers menigmaal 
zelf met de ‘poten in de modder’ tijdens hun verblijf bij hun buitenlandse 
projecten. Zelf meebouwen, zelf stenen maken, zelf vakonderwijs/voorlichting 
geven is hun niet vreemd. 
 
Aangeslotene God Bless You Homes is in februari afgezwaaid. In de afgelopen 15 
jaar hebben zij veel acties aangepakt zoals auto's wassen, op 
informatiemarkten staan, deelname aan Mondialactiviteiten en 
sinds 2007 een bakactie. Door de jaren heen heeft God Bless 
You Homes hier veel fondsen mee geworven. De komende 
jaren wil het bestuur haar energie steken in het adviseren van 
hun Keniaanse partner zodat zij zelfstandig verder kunnen. Na 
15 jaar verlangt het bestuur ernaar om in een iets rustiger 
vaarwater te komen.  
 
Maart is een cruciale maand geweest. Spijtig genoeg kwamen zowel de 
buitenlandse activiteiten als die in Apeldoorn praktisch tot stilstand. Geen enkel 
gepland evenement vond doorgang. Een aarzelend getoonde belangstelling voor 
een digitale Algemene Vergadering bracht uiteindelijk toch nog zeventien 
aangeslotenen samen zodat ervaringen en knowhow uitgewisseld konden 
worden. Pogingen om hun projecten van coronanoodhulp te voorzien werden 
uitgevoerd, uiteraard daar waar de grenzen nog de mogelijkheid gaven om de 
middelen op de plaats van bestemming te krijgen. Het bleek des te meer te gaan 
om bereikbaarheid; of liever gezegd het gebrek daaraan. Digitale middelen 
maakten het nog enigszins mogelijk om contact te onderhouden met de 
projecten in de diverse landen zodat advies, ondersteuning, rapportages in deze 
noodsituaties met de nodige aandacht konden worden doorgenomen. De social 
mediaserie Apeldoornse hulp…….elders in de wereld, zie Mondialactiviteiten, geeft 
duidelijk weer waar de aangeslotenen mee te maken hebben gehad.  
 
De Raad van Aangeslotenen is 1x bij elkaar gekomen via een digitale 
Zoommeeting.  
 
Een overzicht van de resultaten van de aangeslotenen zijn terug te vinden in 
bijlage I. 

 
  



Mondialactiviteiten 
 

In 2019 is voor het organiseren van evenementen zoals Café Mondial en het 
Afrika Festival gekozen als middel om het Apeldoorns publiek te bereiken. Helaas 
is dit onmogelijk geworden door de coronarichtlijnen en daarom is na maart 
achter de schermen vol ingezet op de organisatie van PR-activiteiten.   

 
Website 

 
De nieuwe functie beleidsmedewerker werd ingezet om voor een professionele 
website te zorgen. Tot dan toe hielden voorzitter Cegerek samen met algemeen 
bestuurslid M. Turner zich inhoudelijk bezig met de site. Webbeheerder M. Jonker 
nam het technische gedeelte voor haar rekening en ontving daarvoor een 
vergoeding.  
 
Om de doelen voor de toekomst te realiseren zou ook de website substantieel 
onderdeel moeten zijn van het op moderne wijze bereiken van de Apeldoornse 
bevolking. Om hen te informeren dat ze onderdeel kunnen zijn van een eerlijke 
en duurzame samenleving. Met deze opdracht heeft de beleidsmedewerker een 
aantal Apeldoornse partijen benaderd om: 

a) met ideeën te komen om de huidige website aan te passen, of 
b) een nieuwe website te maken ingericht naar de moderne maatstaven 

 
Met het budget dat vrijgemaakt kon worden voor dit project uit eigen middelen is 
besloten om voor optie b te gaan en wel met het Apeldoornse Internetbureau 
Max. Uit gesprekken met hen is gebleken dat zij het belang inzien van het goede 
werk van de aangeslotenen. Ze hebben uiteindelijk een bedrag gesponsord en 
meer geleverd aan service en technische mogelijkheden.   
 
De webbeheerder blijft hoofdverantwoordelijk voor de technische aanpassingen, 
de beleidsmedewerker deels en samen met een algemeen bestuurslid wordt 
informatie verzameld voor de website. 
 
Internetbureau Max heeft in de 1e week van juli een voorstel geleverd. Zie 
bijlage II. De ontwikkelingskosten hiervan zijn € 2.414, -  

 
Professionaliseren van evenementen  
 
Tot dan toe waren het vaak dezelfde vrijwilligers die zich aanboden voor de 
organisatie. Elk van hen maakten eigen afspraken met elkaar en met externe 
partijen. Het wiel opnieuw uitvinden bleek belastend te zijn om organisatie in de 
toekomst te garanderen. 

 
Samen met de activiteiten coördinator is de beleidsmedewerker gestart om 
draaiboeken te maken waarin de organisatie van de verschillende activiteiten 
vast kwam te staan. Het doel hiervan was dat het uiteindelijk eenvoudiger zou 
zijn om voldoende vrijwilligers te vinden die in wisselende samenstelling 
verschillende evenementen konden organiseren.  
 
  



Het bestuur is in februari van start gegaan met een draaiboek voor een 
manifestatie over het thema vluchtelingen met o.a. als gastspreker vmg. 
minister van ontwikkelingssamenwerking de heer B. Koenders. Er werd tevens 
een draaiboek voor een manifestatie over het thema onderwijs opgezet. Helaas 
is dit door het wegvallen van de activiteiten coördinator (zie hoofdstuk Bestuur) 
en Covid-19 na maart stil komen te liggen. 
 
Social media en publicaties 

 
Activeren en intensiveren van social media om uitvoering van de hoofdtaak van 
Mondial Apeldoorn in de toekomst te waarborgen. Met deze boodschap is onder 
leiding van voorzitter Cegerek op moderne manier uiting gegeven aan de term 
duurzaamheid als één van de doelen van Mondial Apeldoorn. Uiteindelijk is de 
beschrijving compleet gemaakt door de aanvulling: armoedebestrijding als 
gevolg van klimaatverandering en oorlog. En is social media omarmt als media 
om het Apeldoorns publiek te bereiken.  
 
De beleidsmedewerker heeft in de lijn hiervan de bestaande accounts van 
Facebook en Twitter up-to-date gemaakt. In mei was er een PR-activiteit op 
social media ondersteunt door traditionele media om de problemen van de 
aangeslotenen veroorzaakt door Covid-19 in hun werkgebied, zichtbaar te 
maken. Met een aftrap in het Apeldoorns Stadsblad en een radio-interview bij 
RTV Apeldoorn is via Facebook en Twitter de portrettenserie Apeldoornse 
hulp…elders in coronatijd in juni gestart. Zie bijlage II.  
 
De aangeslotenen die meededen, waren: 

 Let’s care  - Filipijnen 
 Amma Lamai - Sri Lanka 
 New Day Impact – Oost Europa 
 Inca Educa – Peru 
 Eye for Others – Zuid-Afrika 
 ML Foundation – Gambia 
 OSM - Sierra Leone, Liberia, Togo en India 
 

Via een vast format hebben ze een portret gemaakt van de invloed van Covid-19 
en de nadelige gevolgen hiervan voor de mensen in hun werkgebied. Via de 
Facebookpage /mondialapeldoorn hebben geïnteresseerden gelezen en gezien 
wat het inhoudt om in tijden van nood toch hulp te blijven bieden aan de meest 
kwetsbare mensen ergens in de wereld. Twitter (@mondiapeldoorn) is gebruikt 
om aandacht te vragen voor de plaatsing van een nieuw portret. De serie heeft 
in totaal ca. 7 weken geduurd en zorgde voor een ‘boost’ in visits aan de 
accounts.  
 
Vanaf nu zijn de meeste publicaties in combinatie met social media onder de 
aandacht gebracht. Zie bijlage II. 

 
  



Traditionele media en publicaties 
 
In 2020 is Mondial Apeldoorn via het bestuur en haar aangeslotenen als volgt in 
de media geweest: 

 Apeldoorns Stadsblad: Apeldoorns hulp….elders in de wereld d.d. 10 juni 
2020 

 Apeldoorns Stadsblad: Leprazending d.d. 10 juni 2020 
 Radio-interview RTV Apeldoorn: Apeldoornse hulp…..elders in de wereld 

in de Ochtendsessie d.d. 13 juni 2020 
 Stentor: koninklijke onderscheiding M. Turner, secretaris Stichting Derde 

Hands d.d. 8 oktober 2020 
 Apeldoorns Stadsblad: portret Stichting Derde Hands d.d. 11 november 

2020 
 Apeldoorns Stadsblad: Amnesty International Write for Rights d.d. 10 

december 2020 
 
Zie voor een overzicht van publicaties, bijlage II 

 
Huisstijl 
 
Geïnspireerd door het voorblad van het jaarverslag 2019, gemaakt door 
voorzitter Cegerek, is er opdracht gegeven om de huisstijl van Mondial Apeldoorn 
vast te leggen in een handboek.  
 
De beleidsmedewerker heeft hiervoor het Apeldoornse mediabedrijf Grafics 
benaderd.  
 
Op basis hiervan is het volgende gerealiseerd: 

1. Een opgefrist logo; 
2. Aanpassing van de bestaande website met kleuren en logo; 
3. Hernieuwde oproep aan de aangeslotenen om het opgefriste logo op hun 

websites te plaatsen; 
4. Opmaak van de nieuwe website; 
5. Aanpassen van social media-accounts met kleuren en logo. 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Mondialpluim 

In 2019 is er voor het eerst contact gezocht met de Apeldoornse kunstenares 
Mirjam Tiggeloven. Haar is gevraagd een aanmoedigingsprijs (lees: pluim) te 
maken om de betrokkenheid van het Apeldoornse publiek te verhogen om actief 
onderdeel te zijn van een duurzame samenleving.  
 
Uitgangspunten waren (september 2019) 

 de termen voor het voetje van de uit te reiken Mondialpluim: Aarde, 
Natuur/Klimaat en Mensen; 

 een beeld van een uitgestoken hand en met afdruk van de wereld op de 
hand zou een beeld op een voet kunnen zijn.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Voorbeelden 
 

 
In maart 2020 is het contact met kunstenares Tiggeloven weer nieuw leven in 
geblazen. Dit leidde tot een actievere briefing met een heldere beschrijving van 
het doel, de (fysieke) pluim zelf, het budget en de manieren de pluim in te zetten 
c.q. uit te reiken. 

 
Vlak voor de zomermaanden is het eerste model van de 
Mondialpluim gemaakt en de bestuursleden hebben deze in 
de kunststudio van Mirjam Tiggeloven kunnen bekijken. Op 
dat moment was het nog mogelijk om wijzigingen in het 
ontwerp toe te passen en dat is ook gedaan. In de juli-
vergadering volgde er een oproep om alvast na te denken 
over een format om de Mondialpluim uit te reiken. In de 1e 
week van oktober mocht het bestuur de Mondialpluim in 
ontvangst nemen met daarbij een mooie beschrijving uit 
handen van de kunstenares zelf. Zie bijlage II. 

 
Vanwege de fijne en unieke samenwerking is het bestuur van mening dat de 
maker, kunstenares Mirjam Tiggeloven, meegenomen wordt in de media. Ook is 
er een draaiboek gemaakt voor uitreiking in de toekomst.  

 
  



Slotwoord 

De wereld opent zich langzaam. In een bijzonder jaar van relatieve stilstand is er 
volop tijd geweest voor individuele en collectieve bezinning. Nadenken, 
relativeren, reflecteren en oplossingen proberen te verzinnen voor problemen die 
voort zijn gekomen uit mondiale situaties.  

Het bestuur sloot het boekjaar 2020 af in de veronderstelling dat de beperkingen 
er niet meer zouden zijn. Dat de draad weer opgepakt zou kunnen worden. Niets 
is minder waar. Het actief plannen en organiseren van activiteiten heeft op dit 
moment weinig zin. In de ogen van het bestuur zal het de komende tijd nog een 
kwestie zijn van achter de schermen werken.  
 
Het belangrijkste op dit moment daarbij is de samenstelling van het bestuur. Er 
is urgent behoefte aan drie nieuwe bestuursleden namelijk een Voorzitter, een 
Secretaris en een Algemeen Bestuurslid. De huidige bestuursleden hebben 
duidelijk behoefte om ideeën uit te wisselen en samen een redenering proberen 
op te bouwen om zo tot een antwoord te komen. Dit is in het belang van, jawel, 
allen: kwetsbare mensen elders in de wereld, aangeslotenen, het Apeldoorns 
publiek….U allen dus. 
 
 

 


