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Onderwerp: Werkplan project “Capaciteitsopbouw Vrouwen voor Vrede op de Molukken”. 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
Wij willen u informeren over het ontwikkelingssamenwerkingsproject “Capaciteitsopbouw Vrouwen 
voor Vrede op de Molukken”. 
De gemeente Ridderkerk ondersteunt initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. 
Voorheen ondersteunden wij een project in Benin. In 2008 is de gemeentelijke subsidiëring aan het 
ontwikkelingssamenwerkingsproject in Benin officieel afgerond. Wel worden 2009 en 2010 gebruikt 
om, samen met de VNG, de resultaten in Benin te verduurzamen.  
De afronding van het project in Benin bood financiële ruimte voor ondersteuning aan een nieuw 
project. Op 24 maart 2009 hebben wij ingestemd met het ontwikkelingssamenwerkingsproject 
“Capaciteitsopbouw Vrouwen voor Vrede op de Molukken” voor het jaar 2009 en 2010. Middels 
deze brief wordt u nader geïnformeerd over dit project en wordt u het bijbehorende werkplan ter 
kennisneming toegezonden. 
 
Betrokkenheid vanuit de Ridderkerkse samenleving 
Er zijn diverse organisaties in de Ridderkerkse samenleving die zich bezighouden met 
ontwikkelingssamenwerking. De stichting Vrouwen voor Vrede op de Molukken is daar één van. 
Deze stichting is in het jaar 2000 opgericht naar aanleiding van de onlusten op de Molukken in 
januari 1999. De doelstelling van stichting Vrouwen voor Vrede op de Molukken is werken aan 
dialoog en verzoening tussen de Molukse moslim- en christengemeenschap, zowel op de 
Molukken als in Nederland, met als uitgangspunt vrede op de Molukken.  
 
Ridderkerk en de Molukken  
De keuze voor dit project komt mede voort uit de historische en demografische banden met de 
Molukken en de Molukse gemeenschap in Ridderkerk. De Molukse gemeenschap maakt al lange 
tijd deel uit van de Ridderkerkse samenleving. Het geschatte aantal Molukse inwoners van 
Ridderkerk ligt op ongeveer 600. De oorsprong van de Molukse gemeenschap in Ridderkerk ligt in 
de herhuisvesting van de Molukkers in de jaren vijftig. Hoewel de Molukken momenteel in een 
postconflictsituatie verkeert en het vredesproces zich voortzet is het belangrijk om te blijven werken 
aan duurzame vredesopbouw op de Molukken. De situatie op de Molukken heeft nog altijd een 
grote impact op de Molukse bevolking in Nederland, omdat de Molukse gemeenschap in 
Nederland, en dus ook in Ridderkerk, nog steeds stevige banden onderhoudt met de Molukken. 
Door dit project te ondersteunen tonen wij onze betrokkenheid met de Molukken en de Molukse 
gemeenschap in Ridderkerk. 
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Onderwerp: Ontwikkelingssamenwekingsproject 
Capaciteitsopbouw Vrouwen voor Vrede op de Molukken (vervolg)   
 
 
 
Het project Capaciteitsopbouw Vrouwen voor Vrede op de Molukken  
Het project “Capaciteitsopbouw Vrouwen voor Vrede op de Molukken” is onderdeel van het 100 
dorpenproject. Een belangrijk onderdeel van het ‘100 dorpenplan’ is het verbeteren van de positie 
van vrouwen. Het project “Capaciteitsopbouw Vrouwen voor Vrede op de Molukken” richt zich 
specifiek op deze doelgroep. Zo worden er op de Molukken bijeenkomsten voor vrouwen 
georganiseerd op gebied van bestuur en politiek, huiselijk geweld, conflicthantering, verzoening en 
ontwikkeling van kracht en weerbaarheid. Eveneens gaat het project de regionale 
volksvertegenwoordigers op het niveau van de Kabupaten (districten) ondersteunen op het terrein 
van mensenrechten, inheemse rechten en anticorruptie. Het projectprogramma wordt breed 
gedragen door verschillende lokale vrouwenorganisaties met verschillende religieuze 
achtergronden en verschillende maatschappelijke posities.  
In Ridderkerk stelt het project zich ten doel om het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking en 
de situatie op de Molukken te versterken. De voorlichtingsactiviteiten voortvloeiend uit dit project 
zullen een educatieve waarde hebben voor de bewoners van Ridderkerk, waardoor het 
maatschappelijk draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking wordt vergroot. 
Het project richt zich op alle Ridderkerkers, en in het bijzonder de Molukse vrouwen. Ook vrouwen 
van verschillende migrantengroepen in Ridderkerk worden betrokken bij het project.  
 
De rol van de Gemeente Ridderkerk 
Wij steunen het project “Capaciteitsopbouw Vrouwen voor Vrede op de Molukken” door middel van 
financiële subsidiëring voor de jaren 2009 en 2010. Onze ambitie gaat echter verder dan enkel de 
rol van subsidieverstrekker. Zo trachten wij te komen tot een breder draagvlak en regionale 
samenwerking binnen dit project. In dit kader heeft er in juni 2009 een bijeenkomst plaatsgevonden 
met de gemeente Capelle aan den IJssel, de gemeente Krimpen aan den IJssel en de projectgroep 
Vrouwen voor Vrede op de Molukken. Beide gemeentes zijn enthousiast en zijn momenteel bezig 
met het voorbereiden van activiteiten in het kader van de Molukse gemeenschap en het project 
“Capaciteitsopbouw Vrouwen voor Vrede op de Molukken”. Een eerste stap naar samenwerking 
met andere gemeentes is hiermee gemaakt.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,                                                 de burgemeester, 
 


