Het einde van het jaar 2014 is al weer in zicht en dus
ook voor ons weer de tijd om de activiteiten van de
Stichting Stedenband nog eens te overdenken.

Telkens weer blijkt dat deze stages zeer gewaardeerd
worden en dat er nog steeds wel degelijk grote
verschillen in de zorg zijn in beide landen.

Er zijn over en weer ook dit jaar weer de nodige
contacten geweest.

Deze studenten vinden telkens weer onderdak bij een
aantal trouwe gastouders en Yvonne en Kees
Warmenhoven behoren zeer zeker tot deze categorie. Zij
vonden het leuk om hun ervaringen eens op papier te
zetten. Ook dat verslag kunt u lezen via een link op onze
homepage.

In de Nieuwsbrief van april informeerden we u over het
Europees project, Vier Seizoenen Traditie, van
Erasmus+. We kunnen zeggen dat we daar het afgelopen
jaar volop mee bezig zijn geweest. Stichting Stedenband
ontving daartoe in april de wethouder onderwijs van
Příbram, de heer Juraj Molnar en de directeur van het
onderwijs instituut voor de regio Centraal Bohemen, de
heer Jiri Holy uit Příbram. Het project is aangevraagd
door Příbram en nadat aan hen de subsidie was
toegekend hebben wij ervaren wat een rompslomp het is
om alle benodigde formulieren digitaal ook bij het
Europees parlement te krijgen. Het is ons op de valreep
gelukt en Příbram krijgt zijn geld en zal het project gaan
starten in 2015.

Dan is in september een delegatie van
brandweervrijwilligers op bezoek geweest bij hun
collega’s in Příbram waarvan u het verslag nog kunt
terugvinden in Nieuwsbrief nr 12 en de foto’s op onze
site.

Volgend jaar dus meer over dit project (Nieuwsbrief 10).
In april en in november hebben we in Hoorn ook weer
zorgstudenten gehad. Zij lopen 1 maand stage bij
instellingen als Avondlicht, Leekerweide, Westerhaven
en Stichting Netwerk. Het bestuur is deze organisaties
en de begeleiding binnen die organisaties ontzettend
dankbaar voor hun hulp. In juni plaatsten we Powerpoint
presentaties van 2 studenten.
En nu hebben een paar studenten, die hier van half
oktober tot half november waren, ons een kort
ervaringsverslagje in “hun” Engels toegestuurd. U kunt
deze verslagjes lezen via links op de homepage van onze
website.
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En tenslotte heeft u of had u kunnen genieten van een
fraaie foto-expositie in Galerie Zwijsen en het Pakhuis
van Jiri Jirousek, een amateur fotograaf die prachtige
foto’s toonde, genomen vanuit een hangglider.

Onze laatste Nieuwsbrief vertelde u over de
verkiezingen die in Tsjechië en dus ook in Příbram
hebben plaats gevonden. Het politieke spectrum heeft
een behoorlijke verandering ondergaan. En in november
heeft een gloednieuw gemeentebestuur en nieuwe
burgemeester zijn intrede gedaan. Ons bestuur heeft
besloten in november en december de contacten beperkt
te houden. We gaan in januari met het nieuwe bestuur in
contact treden en zullen dan ervaren hoe en op welke
wijze we verder gaan met de band tussen onze steden.
Uiteraard houden wij u via onze site en Nieuwsbrieven
op de hoogte.
Rest ons nog om u als trouwe lezer en belangstellende
heel hartelijk te danken voor uw interesse in ons werk en
onze stedenband en wij wensen u heel fijne Kerstdagen
en een voorspoedige start in het nieuwe jaar 2015.
Bestuur Stichting Stedenband Hoorn- Příbram

De kaart als PDF-bestand kunt u downloaden vanaf
www.stedenbandhoorn.nl
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