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Toekomst visie SVLJ 2.0
Wie zijn wij:
Wij zijn een vrijwilligersorganisatie, Stichting Vriendschapsband Leiden- Juigalpa, en bestaan
inmiddels al 25 jaar. Het bestuur wil op basis van deze visie het gesprek aan gaan met haar
vrijwilligers en met de gemeente Leiden over nut en noodzaak van het bevorderen van contacten
tussen organisaties en mensen in Leiden en Juigalpa, beide samenlevingen die voortdurend in
verandering zijn. In Leiden is sprake van een terugtredende overheid, die wel organisaties in de stad
faciliteert, en is er ook ruimte voor innovatie en eigen ontwikkeling. Terwijl in Nicaragua en Juigalpa
de overheid juist steeds meer de touwtjes in handen wil houden en de ruimte voor maatschappelijke
organisaties steeds kleiner wordt.
Wat is ons doel:
SVLJ 2.0 is een stichting met als doel :
-

Vriendschap tussen Juigalpese en Leidse organisaties, hun medewerkers,
leerlingen/studenten en inwoners bevorderen
Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van wereldburgerschap van inwoners en
studenten/scholieren in Leiden door middel van een vriendschapsband
Leidse partners de mogelijkheid bieden invulling te geven aan maatschappelijk betrokken
ondernemen
Door innovatie, kennisdeling en samenwerking te komen tot wederzijdse stedelijke en
maatschappelijke ontwikkeling.
Projecten in Juigalpa financieel ondersteunen t/m 2016 en eventueel daarna

Wat doen wij:
-

-

Wij zijn een intermediair: we zoeken, matchen en verbinden organisaties en individuen
(partners)
Wij faciliteren platforms waar aangeslotenen elkaar kunnen ontmoeten, en een netwerk
opbouwen in Leiden van betrokkenen en geïnteresseerden in het werk van SVLJ, en Juigalpa
in het algemeen
Wij zijn (mede-)opdrachtgever, aanjager van projecten opgezet door partners in Juigalpa
samen met hun Leidse partners

Welke verandering willen we inzetten:
SVLJ wil een beweging maken van de traditionele “ontwikkelingshulp”, vaak vanuit de gedachte om
geld in te zamelen voor een project van een partner in Juigalpa, naar een meer eigentijdse
organisatie; gericht op kennis, innovatie, netwerken en de ontwikkeling van wereldburgerschap bij
studenten, scholieren, medewerkers bij onze partners en de inwoners van Leiden in het algemeen.
Deze beweging is ook noodzakelijk om de nu lopende projecten t/m 2016 te kunnen volgen en na
2016 blijvend te bestendigen
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De gemeente Leiden heeft, sinds de oprichting van de SVLJ in 1988, de organisatie ondersteund en
een rol vervuld als vertegenwoordiger van de Leidse bevolking én de overheid, in de relatie met
Juigalpa.
Hierdoor is er veel bereikt voor de inwoners van Juigalpa. De laatste jaren is vanuit Leiden het
contact met de overheid daar, mede om politieke redenen, teruggebracht. Ook verandert zowel in
Nederland als in Nicaragua de rol van de overheid in de samenleving; waarbij actieve burgers en
organisaties meer en meer zelf initiatieven nemen en de daarbij behorende verantwoordelijkheid
niet schuwen; de overheid participeert soms wel, en soms niet in deze initiatieven. Daar komt bij, dat
in het huidige beleid van de Nederlandse overheid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking
geen rol meer is ingeruimd voor het gemeentelijke niveau.
Daarnaast leven we in een tijd van bezuinigingen en maakt de overheid andere keuzes. Ook is een
commitment van de gemeente Leiden aan de gemeente Juigalpa niet voor iedereen politiek
wenselijk, maar ook niet noodzakelijk voor de continuïteit van relaties tussen beide partners, zeker
als het gaat om samenwerking en relaties tussen maatschappelijke organisaties aan beide kanten.
Wat wil SVLJ 2.0 als netwerkorganisatie bereiken:
-

-

-

-

-

-

Internationalisering en globalisering zijn voor een stad als Leiden fenomenen die een
essentiële rol spelen. Het (ver)binden van (hoogopgeleide) jongeren is van groot belang voor
de ontwikkeling van Leiden als kennisstad. Mondiaal burgerschap is een logisch gevolg
daarvan. Door techniek en communicatie worden wij steeds internationaler in contacten en
mobiliteit. SVLJ als netwerkpartner met een platformfunctie heeft daarin zeker een rol te
spelen
SVLJ 2.0 biedt enerzijds opleidingsinstituten (primair onderwijs, middelbaar onderwijs, ROC,
universiteit en mogelijk in de nabije toekomst ook de Hogeschool) de mogelijkheid om
invulling te geven aan wereldburgerschap; en aan internationalisering van hun onderwijs
SVLJ 2.0 biedt Leidse organisaties een manier om hun maatschappelijke betrokkenheid vorm
te geven. Zij kunnen zo via een tastbaar, en herkenbaar kleinschalig initiatief medewerkers,
studenten en stadgenoten te betrekken bij een stukje internationale kennisdeling en
mondialisering
SVLJ 2.0 verbindt actieve Leidenaren die samen, als individu en in creatieve samenwerking
met organisaties, invulling willen geven aan dat wereldburgerschap. Het opleiden van
leerlingen tot actief wereldburger is bijvoorbeeld een concrete mogelijkheid waar de SVLJ
aan kan bijdragen.
Wij hebben in 25 jaar vele relaties opgebouwd en samenwerkingsprojecten gedaan met
organisaties, instellingen en bedrijven in zowel Leiden als in Juigalpa. We weten de weg in
Juigalpa, kennen de sleutelfiguren en weten hoe “de hazen lopen”. Stoppen met de Stichting
Vriendschapsband Leiden Juigalpa zou het kind met het badwater weggooien zijn.
Voorbeelden:
De SVLJ 2.0 sluit aan bij initiatieven als Leiden Global, door bijvoorbeeld wetenschappers
verbonden aan de faculteiten archeologie en het museum voor Volkenkunde
Een verbintenis met de Hogeschool Leiden kan op termijn invulling gaan geven aan stagemogelijkheden in zusterstad Juigalpa
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-

-

Onderwijsinstellingen na het primair onderwijs, streven allen in meer of mindere mate
internationalisering na, door middel van buitenlandse stages, de inzet van kennis en
innovatiekracht van leerlingen en docenten voor het oplossen van vraagstukken elders én
het volgen van een stukje curriculum elders ter wereld. Zij zijn ontvangen ook vaak
uitwisselingsstudenten of werken aan capaciteitsopbouw van onderwijzend personeel
Uitwisseling van kennis en cultuur, onder meer in de muurschilderingen, de gastlessen op
scholen, en de uitwisseling van brieven van schoolklassen onderling

Veranderende rol gemeente Leiden:
SVLJ 2.0 ziet in de gemeente Leiden een blijvende netwerkpartner die een bijdrage kan leveren aan
het mondiaal burgerschap van z’n bewoners. De gemeente Leiden is daarmee een van de
netwerkpartners, net zoals bv. ROC, RRC enz. Concreet betekent dit dat de “oude”stedenband in de
traditionele vorm aan haar einde komt en er een vriendschapsband in nieuwe vorm ontstaat, die
vooral drijft op samenwerking tussen maatschappelijke organisaties aan beide kanten. Dat doet ook
recht aan de ontwikkeling in Juigalpa zelf, waar het belang van politieke solidariteit niet meer zo
wordt ervaren als vroeger.
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Bijlage :
Bestaande netwerkcontacten van SVLJ :
-

Museum voor Volkenkunde
Bibliotheek Leiden
Primair onderwijs: Leiden, La Haya, Tierno Galvan, Woutertje Pieterse, Haanstraschool
Voortgezet onderwijs: Da Vinci, Bona
Beroeps- en hoger onderwijs: ROC, Universiteit Leiden, UNAN, Politécnica
Gemeente Leiden- Alcadia de Juigalpa
Woningstichtingen (Ons doel, de Sleutels, Portaal)
Rijnlands Revalidatiecentrum – CRRET Juigalpa

Nieuwe contacten, in onderzoek of verkennende fase:
-

Hogeschool Leiden- Los Pipitos/UNAN, breder?
Rockschool Muziekschool- cultureel organisator Julio Madrigal
Ronde Tafel en Ladies Circle Leiden- Club 20-30
Jongeren-facebookgroep
Studenten archeologie koppelen aan jongeren in Juigalpa
Milieuorganisaties (NME, schooltuinen, Ideewinkel, Sarahs wereld, IVN) koppelen aan
milieubeweging
Vrouwenbeweging Maria Helena Cuadra- Leidse vrouwenorganisaties

