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1. Samenvatting 
Wat willen we bereiken? 
Op 2 juli 2009 heeft de raad, op voorstel van de raadswerkgroep Millenniumdoelen, besloten 

een extra bijdrage te leveren aan de door de Verenigde Naties opgestelde Millennium

doelen 1. Deze extra bijdrage bestaat uit het ondersteunen van organisaties in 

Haarlemmermeer die zich bezighouden met onderwijsprojecteni-initiatieven in 

ontwikkelingslanden. Naast ondersteuning krijgen deze organisaties, na beoordeling van de 

raadswerkgroep, voor één jaar het predicaat "Haarlemmermeer Millenniumproof' toegekend. 

Met deze notitie wordt de raad voorgesteld dit predicaat voor het jaar 2012/2013 aan een 

aantal organisaties in Haarlemmermeer toe te kennen. 

Wat gaan we daarvoor doen? 
Als de raad heeft besloten het predicaat "Haarlemmermeer Millenniumproof' toe te kennen 

aan de daarvoor in aanmerking komende organisaties in de gemeente, zal de 

raadswerkgroep in overleg met deze organisaties in kaart brengen op welke wijze 

ondersteuning vanuit de gemeente Haarlemmermeer kan plaatsvinden. Deze ondersteuning 

is met name op het gebied van communicatie, een platform bieden om onderling ervaringen 

uit te wisselen en ondersteuning bij fondsenwerving. Voor de organisaties die het stempel 

voor 2011/2012 hebben gekregen, werden diverse contactavonden met een thema 

georganiseerd. 

Wat mag het kosten? 
Aan het toekennen van het predicaat "Haarlemmermeer Millenniumproof' en het 

ondersteunen van de organisaties die hiervoor in aanmerking komen, zijn organisatiekosten 

verbonden. Op 3 september 2009 heeft de raad besloten (raadsvoorstel 2009/80361 

Toekennen predicaat Haarlemmermeer Millenniumproof) tot 2015 jaarlijks een bedrag van 

€ 5.000,00 te reserveren voor de organisatiekosten. 

Wie is daarvoor verantwoordelijk? 
De raad besluit aan welke organisaties in Haarlemmermeer het predicaat "Haarlemmermeer 

Millenniumproof' wordt toegekend. De raadswerkgroep is verantwoordelijk voor de selectie 

van deze organisaties en draagt in overleg met deze organisaties zorg voor het bieden van 

de gewenste ondersteuning. 

1 De millenniumdoelen zijn 8 door de Verenigde Naties opgestelde doelen, die erop gericht zijn in 2015 

een wereld zonder armoede te hebben. 
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Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? 
Tot 2015 ontvangt de raad jaarlijks een voorstel om aan een aantal organisaties in 

Haarlemmermeer het predicaat "Haarlemmermeer Millenniumproof' toe te kennen, of dit 

predicaat met een jaar te verlengen. 

2. Voorstel 
Op grond van het voorgaande, besluit de raadswerkgroep Millenniumdoelen de raad voor te 

stellen om: 

1. het predicaat "Haarlemmermeer Millenniumproef 2012/2013" opnieuw toe te kennen aan: 
a. St. Rombo 
b. St. Holland-Oekraïne 

c. St. Anakita 
d. St. Support for Homa Hills -project 'The Children Left Behind' 
e. St. Nederland-Lengasiti 
f. St. Handreiking over Oceanen 

g. St. Yagana World 
h. St. Holland Helpt 

i. St. Steun voor Roma Roemenie 
j. Kaj Munk College (Project Mondifair) - als eerder in 2009 en 2010 
k. Vereniging Haarlemmermeer-Cebu 
I. Vereniging Oost West Kontakten 

2. het predicaat "Haarlemmermeer Millenniumproef 2012/2013" voor de eerste keer toe te 

kennen aan: 

m. St. Heart for Children 
n. Holland Gambian Foundation 
o. St. Peace Future School 

p. Meer-Minder-Fonds 

3. het officiële toekennen van het predicaat "Haarlemmermeer Millenniumproef 2012/2013" dit 

jaar te organiseren op 16 december, tijdens Winterland Hoofddorp op het Dik Tromplein te 

Hoofddorp; 

4. de raadswerkgroep Millenniumdoelen opdracht te geven de organisaties die het predicaat 

hebben verworven, binnen de kaders de gewenste ondersteuning te bieden. 

3. Uitwerking 
Wat willen we bereiken? 
Om een extra bijdrage te leveren aan de Millenniumdoelen van de Verenigde Naties heeft de 

raad op 2 juli 2009 besloten om door de raadswerkgroep Millenniumdoelen geselecteerde 

organisaties in Haarlemmermeer, die zich bezighouden met onderwijsprojecteni-initiatieven 
in ontwikkelingslanden, ondersteuning te bieden op het gebied van communicatie, een 

platform te bieden en ondersteuning te bieden bij fondsenwerving. 
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Voor de organisaties die het stempel voor 2011/2012 hebben verkregen, werd elk kwartaal 

een contactavond met een thema georganiseerd. Op deze avonden werden soms sprekers 

uitgenodigd om de organisaties ter ondersteuning informatie te verstrekken en soms werden 

deze avonden gebruikt voor het uitwisselen van informatie onderling. De geselecteerde 

organisaties kunnen onderwerpen aandragen voor deze thema-avonden. 

De raadswerkgroep zoekt in overleg met de organisaties naar de juiste vorm van 

ondersteuning. Naast deze ondersteuning 'op maat' wordt de raad voorgesteld deze 

organisaties voor één jaar het predicaat "Haarlemmermeer Millennium proef' toe te kennen. 

Wat gaan we daarvoor doen? 
De raadswerkgroep heeft gesprekken gevoerd met de organisaties die het stempel 

'Haarlemmermeer Millenniumproef 2011/2012' hebben verkregen, om te onderzoeken wat 

de stand van zaken is van de diverse projecten. Daarnaast werd gesproken met 5 
organisaties die zich voor een eerste keer voor het stempel aanmeldden. Besloten is de raad 

voor te stellen aan totaal 16 organisaties het predicaat 2012/2013 toe te kennen. 

Het Herbert Vissers College heeft aangegeven het predicaat niet opnieuw aan te vragen, 

omdat het project dat zij initieerden inmiddels is afgerond. St. Rumahbambu gaat door met 

het project maar vraagt het predicaat niet meer aan. St. Water voor Gambia heeft geen 

gehoor gegeven aan de uitnodiging voor het gesprek met de raadswerkgroep. 

Ook dit jaar hebben de organisaties een duidelijke vooruitgang in de lopende projecten laten 

zien. Voor alle projecten geldt dat door ondersteuning van de lokale overheid of lokale 

medewerkers de continuïteit lijkt geborgd. 

In de bijlage van dit raadsvoorstel staat een korte omschrijving van de organisaties die 

worden voorgedragen om dit jaar het predicaat krijgen, met vermelding van de websites voor 

meer gedetailleerde informatie. 

Ook de stedenbandenverenigingen worden weer voorgedragen voor het predicaat, al zal de 

ondersteuning voor deze verenigingen minder intensief zijn dan voor de andere organisaties. 

Deze verenigingen krijgen immers financiêle ondersteuning van de gemeente en veel 

publiciteit door hun relatie met de gemeente. 

Uit gesprekken met de organisaties die eerder het predicaat hebben ontvangen, blijkt het 

effect van het hebben van het predicaat minder groot dan eerder door de raadswerkgroep 

werd ingeschat. Daarbij dient te worden vermeld dat het budget van de raadswerkgroep niet 

toereikend is om de bekendheid van de organisaties te vergroten. 

4. Ondertekening 
Namens de raadswerkgroep Millenniumdoelen, 
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Bijlage 1: Informatie over organisaties voorgedragen voor het predicaat 'Haarlemmermeer 
Miflenniumproof 2012/2013' · 

Stichting Rombo Kenia - :l!fffJlfw..rombodkt:::ni<u&i 

Doelstelling: De Stichting zet zich in voor het onderwijs en de watervoorziening in een aantal dorpen in Kenia. Naast o.a. de 

oprichting van een aantal schooltjes in diverse gebieden, is in 2010 de technische school uitgebreid met een kookschool, 

Stichting Holland-Oekraine- iYff!W{(jil~b~f#trmd411e.~ntiiflteJilt~ 

Doelstelling: Op basis van vrijwilligerswerk een of meer humanitaire hulptransporten per jaar naar Oost Europa en met name 

de Oekraïne te organiseren. Bovendien kunnen andere bijdragen die leiden tot een verbetering van de medische, sociale en 

f!laatschappelijke situatie deel uitmaken van de activiteiten. Voorhulp komen in aanmerking instellingen die werkzaam zijn in 

de gezondheidszorg, maatschappelijk werk en onderwijs, zoals scholen, ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen en 

Stichting Anakita - \IJTJJ!ilJ!lb.:tflf!ti!!'li/fli:i!t.if.i1rg 

Doelstelling: De stichting heeft tot doel zoveel mogelijk kansarme kinderen in Indonesië onderdak en onderwijs te geven: 

van basisschool tot aan een baan. In de praktijk draagt de stichting zorg voor: 

schoolgebouwen: bouw en renovatie; 

cursussen, huiswerkhulp/bijles; 

kinderen m.b.v. een sponsor regulier onderwijs te laten volgen. 

Stichting The Children Left Behind (onderdeel uitmakend van de Nederlandse Stichting Support for Homa Hills) -

WMVilW.Jibi:IIJdllilJ1JIIIfJmil~:fiWYB'IilÎÏ!iJYd/Dil/ 

Doelstelling: Kansarme jongeren in Homa Hills zorg en onderwijs bieden en hiermee de mogelijkheid op een toekomst. In 

2006 heeft de familie Daim besloten geld in te zamelen voor een schooltje in Homa Hills. In 2010 zijn 2 lokalen geopend en 

inmiddels zijn 3 lokalen in gebruik (kleuterschool) genomen. Dit jaar wordt een noodlokaal geplaatst zodat een aantal kleuters 

naar de basisschool kunnen doorstromen. Getracht wordt jaarlijks een lokaal aan te bouwen, zodat de leerlingen door kunnen 

groeien. Daarnaast begeleidt de stichting een kindsponsorprogramma. 80% van de leerlingen van het schooltje wordt m.b.v. 

Stichting Nederland-Lengasiti- lll'«fJIIJillif'JiiÄfl.f!.S~i'h!tliiim!Ju! 

Doelstelling: De Stichting Nederland-Lengasiti ondersteunt het onderwijs bij de Maasai in de omgeving van Lengasiti in het 

noorden van Tanzania. De stichting ondersteunt o.a. de Lengasiti Primary en Secundary school. Het bestuur streeft ernaar in 

2014 dit project naar tevredenheid afte kunnen ronden. 

Stichting Handreiking over Oceanen - ~~'Jl.t'IJi!lili!1m'tllifiiliiml.lll!ill/f1KIDIJtJ11tif1tmrll 

Doelstelling: steun verlenen aan projecten die zich richten op hulpverlening en onderricht aan kansarme kinderen en hun 

ouders in Zuid-Amerika, het verwerven van fondsen en voorts het verrichten van alle verdere handelingen, die met het 

vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. In 1975 richtte pater Henk Helsloot het "Centra de 

Assistência Social" op als jeugdcentrum, dat zich toelegde op opvang van en onderwijs aan kansarme jongeren. Onlangs 

werd het 35-jarig bestaan gevierd met een terugblik op het feit, dat met behulp van particulieren en allerlei instanties een 

levendig centrum tot stand is gekomen, waar het onderwijs inmiddels worden uitgebreid met beroepsonderwijs. 

Stiching Yagana World- tW!NlNJ!IllfliUllWI:!Jllliiilaem 

Doelstelling: Stichting Yagana World for !he poor is sinds 2000 actief in Gambia -West Afrika. De stichting heeft zich ten 

doel gesteld de mensen te steunen in Gambia, die nog in zeer barre omstandigheden moeten leven. Onderwijs is een goede 

basis voor een beter toekomstperspectief en kans op werkgelegenheid. Stichting Yagana World is van mening dat elk kind 

Stichting Holland Helpt- VNlNli!lfllfilllm:tllw{p'ttP>Kfl 

Doelstelling: Stichting Holland Helpt is opgezet om weeskinderen in de omgeving van Kisumu (Kenia) te helpen. De stichting 

heeft als doel (wees)kinderen in Kenia naar school te helpen. 

Projectinformatie: De stichting helpt kinderen naar de lagere school, middelbare school en indien mogelijk een 

beroepsopleiding te volgen d.m.v. kindsponsoring. 
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St. Steun Roma Roemenië-~roma.nl 

Doelstelling: De stichting is 6 jaar geleden opgericht om Roma, m.n. Romakinderen, in Roemenië te steunen. De 

ondersteuning bestaat met name uit het aanbieden van kleuteronderwijs aan Roma-kleuters. De stichting heeft in Gleden i een 

kleuterschool opgericht. Verder bestaat het plan een multifunctioneel gebouw te realiseren. De volgende zaken heeft de 

stichting inmiddels gerealiseerd: Registreren inwoners Cotus, voedselpakketten uitgedeeld, huisjes opgeknapt en gezorgd 

voor huisraad, sparen voor een multifunctioneel gebouw, een schoolreisje en kamp georganiseerd, schoolmateriaal 

Vereniging Haarlemmermeer Cebu- yrrww.vhc:··Stedeinbaiild.'l'!ll 

Vereniging die de stedenband van Haarlemmermeer met Cebu onderhoudt. De vereniging heeft projecten op het gebied van 

drinkwater, stages, onderwijs, cultuur (muziek- en dansgroepen), kerken, huisvesting, jongeren en het Gebu-city Medica! 

Center project. 

Stichting Oost West Kontakten- i!ll)lWW.ri!imi~an~mem~eer.iilf 

Stichting die de stedenband van Haarlemmermeer met Hódmezövásárhely onderhoudt. De stichting heeft projecten op het 

gebied van stages, cultuur, sport, kerkelijke contacten, kennisuitwisseling op onde.rwijsgebied en op het terrein va~ de 

Kaj Munk College- Project Mondifair 

De school beoogt met het project 'Mondifair' enerzijds de leerlingen bewust te maken van hun wereldburgerschap en 

anderzijds een verdieping van het vak Cultureel Kunstzinnige Vorming te bewerkstelligen. 

De leerlingen bedenken allerlei promotionele acties om geld in te zamelen voor een door hen gekozen onderwijsproject. Zij 

hebben ook rechtstreeks contact met het land waar het project is gesitueerd. De afsluiting van deze praktische opdracht vindt 

plaats tijdens de MondiFair. De Mondifair bestaat uit diverse optredens en activiteiten van de leerlingen. Tijdens de Mondifair 

wordt voor het door de lee 

Holland Gambian Foundation - WJ!.IfJW.JiwdiJ"Ir«tillJfiliillbiian'NBtflldhitimmJl!il 

De stichting is dit jaar opgericht en heeft sindsdien in Serrakunda, Gambia, een schooltje gerenoveerd en uitgebreid. De 

missie van 

n een samenwerki 

Stichting Heart for the Children- VNJJ~tlllzlh:~nrtl#llo'li~111Hnf1mut~XIf(l1 

De stichting is in 1988 opgericht door Cor enGrace Koelewijn, die woonachtig zijn in Uganda. Hun missie is het organiseren 

van gezondheidszorg, onderwijs en huisvesting voor kansloze kinderen in Uganda. Zij hebben daar inmiddels met behulp van 

diverse andere organisaties Namugongo Children's Village opgericht en zijn nu bezig met een zelfde project in Torero. Zij 

In 2003 is het Peace Future School-project opgericht door Nigerianen zelf. Het project is een initiatief van Godian Ejiogu, 

geboren in de projectregio en sinds 1993 woonachtig in Nederland. Hij is hierbij ondersteund door bisschop dr. Gregory 

Ochiagha en Lady Angelina Ocheze. Eind 2007 is gestart met de school die binnen 3 maanden tijd uitgroeide van 25 naar 

250 leerlingen. De ruimte waar nu les wordt gegeven is te klein. 

Begin 2009 is in Nederland de werkgroep Peace Future School opgericht om een groter school te realiseren. Het Nigeriaanse 

schoolbestuur blijft verantwoordelijk voor de vormgeving en uitvoering van het project. Het Nederlandse bestuur ondersteunt 

hen hierin, onder meer met fondsenwerving en het verstrekken van schoolmaterialen. In 2011 is in Nederland de Stichting 

Peace Future School opgericht. 

Dit fonds is tot stand gekomen door een oproep van Ds. Rien Wattel in Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark in 

Hoofddorp in 2006. Vanaf dat moment wordt jaarlijks door de deelnemers een project/stichting gekozen waarvoor 

inzamelingen worden gehouden. Elk jaar in mei legt de penningmeester op de deelnemersvergadering verantwoording af 

over het afgelopen jaar, vindt er kascontrole plaats en wordt een nieuw project gekozen, waarvoor een reëel streefbedrag 

wordt vastgesteld. Het streefbedrag dient in ieder geval gehaald te worden. Als dat niet lukt, wordt ofwel het project 

gecontinueerd ofwel door acties het tekort aangevuld In 2012 wordt gespaard voor de inrichting van een klaslokaal voor de 

stichting Nilios de Guatemala, kinderen van Guatemala. 


