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Stedenband
Dilbeek-Stellenbosch
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Inleiding
De bijzondere band van Dilbeek met de Zuid-Afrikaanse stad Stellenbosch heeft
een rijke geschiedenis.
In het verleden bezochten Dilbekenaren de stad en smeedden er mooie plannen
met de locals. Er werden groepsreizen georganiseerd door het jumelagecomité,
mensen van hier belandden in de Zuid-Afrikaanse regio en vonden er een tweede
thuis of zelfs hun hoofdverblijfplaats. Tegelijk kwamen ook heel wat Zuid-Afrikaanse
jongeren tijdelijk in Dilbeek terecht om er stage te lopen bij lokale handelaren.
Door al deze goede contacten en informele banden leek een stedenband een logische volgende stap, die gerealiseerd werd in 2002. Dergelijke stedenband is gebaseerd op gelijkheid, democratische besluitvorming en de uitbouw van regionale
netwerken om de middelen efficiënt in te zetten, bijvoorbeeld door gemeenschappelijke opleidingen voor verschillende steden.
In deze uitgave beperken we ons tot de stedenband Dilbeek-Stellenbosch en tot
de scholenbanden die daaruit zijn gegroeid.
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De samenwerking met Stellenbosch
In de Vlaamse strategienota staat:
“Zuid-Afrika is een middeninkomensland
met nog vele ontwikkelingsnoden en een
grote ongelijkheid. De doelstelling van de
Vlaamse ontwikkelingssamenwerking wil
een bijdrage leveren aan de inspanningen
van de Zuid-Afrikaanse overheid op het
gebied van armoedebestrijding, democratisering en het wegwerken van de economische en sociale ongelijkheid, en dit in
het kader van een rechtvaardige en duurzame economische, sociale en ecologische
ontwikkeling.”
Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap
passen Dilbeek en Stellenbosch deze
principes toe op lokaal niveau. De bestaande
vriendschappen uit het verleden werden op

het niveau van het bestuur getild, zowel in
Dilbeek als in Stellenbosch.
In 2002 stapte Dilbeek als pilootgemeente
in de stedenbandwerking en bouwde met
advies van de Raad voor Internationale
Samenwerking en de Vereniging voor
Vlaamse Steden en Gemeenten, de stedenband uit met Stellenbosch in Zuid-Afrika.
Samenwerkingsthema’s worden in overleg
gekozen en wederzijdse inbreng en inspraak
staan centraal.
Er wordt niet gekozen voor hulp, wel voor
uitwisseling van ideeën en principes eigen
aan een stedenband.
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Steun aan zwarte woonwijken
De regio kent een redelijke economische
groei en een lichte daling van de extreme
armoede. Toch is de inkomensongelijkheid
sinds 1990 gestegen.
De voordelen van de economische groei zijn
er zeer ongelijk verdeeld over de bevolking.
Een zeer kleine, vaak blanke top, bezit er
de grootste rijkdommen van het land
terwijl een groot deel, vaak kleurlingen en
zwarten, in armoede leeft. In Stellenbosch
is dit contrast heel zichtbaar.
Stellenbosch is bekend om zijn universiteit
en het toerisme rond de wijngaarden.
90% van de bevolking is niet blank. Een
deel van deze groep heeft er werk, vooral
als landarbeider. Diegenen die werken
verdienen zowat 10 euro per dag en onderhouden met dit loon vaak hele families.

De arbeidsomstandigheden op de plantages
zijn er dikwijls bedroevend en de arbeiders
leven ver onder het bestaansminimum.
Apartheid is officieel afgeschaft maar er
moet nog een lange weg afgelegd worden
om apartheid helemaal uit het dagelijkse
leven te verbannen. Achter deze universiteitsstad en de toeristische wijnroute schuilt
dus een enorme armoedeproblematiek die
grotendeels via raciale lijnen verloopt.
De erfenis van het dopsysteem, dit was een
verloningsysteem waarbij landarbeiders
werden uitbetaald in wijn, is er nog steeds
zichtbaar.
Van 2002 tot 2015 focuste de stedenband
zich op de achtergestelde zwarte woonwijken Groendal en Langrug.
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Realisaties
HIV/aids wordt in België professioneel
ondersteund via preventiecampagnes.
Voor de arme en grootste bevolkingsgroep
in Zuid-Afrika, een land met de meest
vastgestelde besmettingen, zijn deze
preventiecampagnes niet vanzelfsprekend.
De budgetten zijn er ontoereikend en de
problemen talrijk. HIV/aids staat er naast
TBC, huisvestingsproblemen, torenhoge
werkloosheid, tienerzwangerschappen,…
Vandaar werd ons aangeraden om de brede
maatschappelijke malaise in rekening te
brengen.
Om de problemen aan te pakken moeten
jongeren opnieuw perspectieven krijgen.
We proberen dit te bekomen door nuttige
vormen van ontspanning te combineren met

vorming en hulp bij de zoektocht naar werk.
Voor jongeren in de township Groendal in
Stellenbosch werden nauwelijks activiteiten
voorzien.
Sinds het begin van de samenwerking
organiseerden Dilbeek en Stellenbosch tal
van activiteiten voor deze jongeren.
• Naschoolse opvang en vakantiewerking
• Sport en spel zoals voetbal, handbal,
een loopwedstrijd en een wekelijkse poolcompetitie.
• Hiv/aidspreventie: onderzoek naar een
efficiënte aanpak van hiv en de ondersteuning van een jongerenwerking.
• Samenwerking met SAAYC - South African
Association of Youth Clubs.
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• Opleiding voor speelpleinanimatoren.
• Tewerkstelling: begeleiding bij opmaak
van cv’s en analyse van vraag en aanbod
op de arbeidsmarkt. Op basis hiervan
werden vakopleidingen in horeca en in de
bouw ondersteund.
• De Britse ngo, Hope Through Action,
bouwde met steun van Dilbeek en
Stellenbosch een nieuwe sporthal met
een Jongeren Advies Centrum (JAC).
Het beheer is in handen van SCORE vzw.
Via sport worden jongeren bereikt en
krijgen ze laagdrempelige info, advies en
opleidingskansen.

Doordat Stellenbosch de financiële middelen
voor het jeugdwerk inschreef in de begroting
kon de werking uitgebreid worden naar de
hele regio Stellenbosch. Hierdoor kunnen
de gemeenschappen in de townships mee
genieten van de ondersteuning.
• Studenten van Arteveldehogeschool Gent
doen jaarlijks stages. Zowel studenten
sociaal werk als bedrijfsmanagement
werken stageopdrachten uit.
• Scholenbanden tussen scholen uit Dilbeek
en Stellenbosch, overleggen onderling
regelmatig via skype.
• Kaaps overleg is een netwerking van de
Vereniging voor Vlaamse Steden en
Gemeenten (VVSG). De VVSG adviseert en

organiseert overlegmomenten met de 29
andere Vlaamse gemeenten met een
stedenband. Hiervan zijn er 5 actief in
Zuid-Afrika: Aalst, Essen, Gent, Bornem
en Dilbeek. Door deze gemeentelijke
samenwerkingsverbanden kunnen
middelen efficiënt gebruikt worden en
bv. gemeenschappelijke opleidingen
georganiseerd worden.

DYNAMIEK
De stedenband wordt uitgebouwd met
advies van vele professionele organisaties,
waaronder de Vereniging voor Vlaamse
Steden en Gemeenten, het Tropisch
Instituut, SENSOA, universiteit Gent en
Stellenbosch, Arteveldehogeschool Gent,
Jeugd & Stad, Jongeren Internationaal en
de Vereniging voor Alcohol en Drugpreventie.
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Van jeugdwerking naar steun
aan lokale ondernemers in de townships
PLANNEN VOOR DE KOMENDE
SAMENWERKING
Jeugd is voor de Zuid-Afrikaanse nationale
overheid een prioritaire doelgroep in de
strijd tegen armoede. Dit werd opgenomen
in het National Development Plan 2030.
De hoge werkloosheid is één van de grote
ontwrichtende factoren om de leefomstandigheden te verbeteren. Die hoge
werkloosheid komt voornamelijk voor bij
jongeren tussen 15 en 35 jaar in de
informele wijken en in de rurale gebieden.
Het onderwijsniveau is er laag en de

gevolgen voor het sociale milieu zijn
verscheiden: bv hoge drop-outcijfers, geen
hoger diploma, tienerzwangerschappen,
afwezigheid van ouderlijke begeleiding
omwille van de seizoensarbeid, HIV/AIDS,
criminaliteit, alcohol- en druggebruik).
De verzwakte gemeenschappen hebben
bovendien een beperkt verantwoordelijkheidsgevoel voor hun sociale en ecologische
leefomgeving.
Stellenbosch zet zich in om de sociale en
economische ontwikkeling van de verschillende wijken in hun gemeente te verbeteren.
Via eigen programma’s (via het district en
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de stedenbanden) werkt elke gemeente
aan de economische activering van
jongeren.
Na de realisatie van de sporthal met een
jongerenadviescentrum in Groendal, kozen
Dilbeek en Stellenbosch om de focus te
verschuiven: sinds 2016 worden ondernemers uit de townships ondersteund.
Stellenbosch vraagt Dilbeek om de
marketing van deze ondernemers te
behartigen. Dit kan op allerlei vlakken:
steun aan de lokale raad voor economie,
toeristisch ontsluiten van de townships,
steun aan opleidingen enz.
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Dilbeek steunt lokale ondernemers
uit de townships
Dilbeek bracht ondernemers uit de townships in kaart. Om deze info digitaal te ontsluiten, werd een website gemaakt waarop
de gegevens van deze ondernemers staan
beschreven. Het gaat om accommodatie,
eetstalletjes, gidsen enz. Viavia van Jokerreizen vindt het concept interessant en linkte
de site aan deze van de Viavia Café’s. Zo
kunnen reisbegeleiders nu ook authentieke

www.viaviastellenbosch.travel

persoonlijke contacten uit Stellenbosch
aandoen en worden de lokale ondernemers
er beter van.
Een volgende stap in het verhaal voor
Dilbeek is de steun aan de oprichting van
een Viavia Café in het centrum waarbij
toeristen gemakkelijk in contact komen
met de ondernemers uit de townships.
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Scholenbanden
Dilbeek telt ook twee scholenbanden:
Regina Caeli werkt samen met Groendal
Sekonder en Don Boscoschool GrootBijgaarden werkt samen met Stellenzicht.
Deze scholenbanden zijn een nevenwerking
van de stedenband. Beide scholenbanden
draaien op volle toeren.
Na drie jaar intensief samenwerken
kwamen de scholenbanden tot een hoogtepunt: leerlingen en leerkrachten bezochten
hun partnerschool in Stellenbosch en
omgekeerd ontvingen de Dilbeekse scholen
hun collega’s uit de partnerscholen.
Om te acclimatiseren werden eerst enkele
toeristische trekpleisters bezocht.
Op maandag startte de schoolweek, waarin
ze lessen volgden in verschillende leer-

jaren. Ze leerden al snel het schoolsysteem
kennen en de tot hiertoe virtuele vriendschappen werden reëler en intens.
Er kwamen zelfs groepsgesprekken over
gevoelige thema’s als relaties, seksualiteit
en soa’s. Het was boeiend om van gedachten
te wisselen met leeftijdsgenoten die in heel
verschillende levensomstandigheden
opgroeien.
Wat bijblijft is de overweldigende natuur,
de boeiende ervaringen, de onvergetelijke
herinneringen, blijvende vriendschapen,
oprechte gastvrijheid,… Alles zorgt ervoor
dat er zowel op persoonlijk vlak als op
schoolgebied beslist nog een vervolg zal
komen.
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Die hele trip was fantasties. Die plekke
wat ons besoek het was baie mooi.
En die kinders by die skool en almal wat
ons ontmoet het was baie vriendelik!
Clivia Isaacs (leerling Stellenzicht)

Het was een fantastisch ervaring,
je leert er enorm veel uit, het is een
prachtig land maar het heeft ook zijn
minder mooie delen. De mensen zijn
er allemaal warm en zeer hartelijk.
Het is een ervaring die voor altijd in
mijn hoofd en hart blijft.
Jenne Torbeyns (leerling Don Bosco)

I was very impressed with the transport
system the low crime rate and the way
bicycles can be used as a means of
transport. Also the way all Belgians
recycle.
Nolan Pool (leerkracht Stellenzicht)

Uitzichten die ik nooit zal vergeten.
Nooit zal ik de warme harten van de
bewoners vergeten. De reis was nog
beter dan in mijn dromen.
Luka François (leerling Don Bosco)
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Vriendschapsbanden voor altijd,
nieuwe inzichten en een fantastische
samenwerking voor beide scholen.
Hilde Janssens (leerkracht Don Bosco)

Als je in Zuid-Afrika rond loopt voelt het
alsof je de wereld voor het eerst echt
ziet. De mensen zijn vriendelijk voor
elkaar en het landschap ziet eruit als
in je mooiste dromen.
An amazing experience experience to
share and exchange ideas with teachers
and young people from Belgium.
We are thousands of miles away, but
have grown closer in spirit.

Iris Barbé (leerling Don Bosco)

Jeremy Dames (leerkracht Stellenzicht)

Nooit gedacht dat tijdens de vakantie zo
vroeg opstaan, zo een fantastische
dagen kon opleveren. Genieten van voor
6 uur ‘s morgens tot na middernacht...
Veerle Van Geel (leerkracht Don Bosco)
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STELLENBOSCH
MUNICIPALITY

