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Gödöllö
Bezoek uit Gödöllö
Eind september vorig jaar bezocht een delegatie van ca. 
50 personen uit onze partnerstad Gödöllö  Wageningen. 
Na een busreis van ± 20 uur werd de delegatie hartelijk 
welkom geheten in De Bongerd door loco burgemeester 
Michiel Uitdehaag. Daar konden de Hongeren meteen ken-
nis maken met de gastgezinnen. 

Uitwisselingen
Vrijdags vonden de uitwisselingen plaats tussen de ver-
schillende groepen. De gezamenlijke lunch was bij ‘Koffie 
met Verbeelding’.

Scholen
Leerlingen van de Damjanichschool verrasten de leerlingen 
en leraren van de Piekschool. Na het zingen van Hon-
gaarse liedjes volgden ‘De  Mosselman’ en ‘Schipper mag 
ik overvaren?’ in goed verstaanbaar Nederlands. Dans-
groep Fricska verzorgde een voorstelling en een workshop 
modern Hongaarse dansen. Deze groep trad ook op tijdens 
het Hongarijnfestival bij Junushoff. 

Zorg
Medewerkers van de dagopvang voor verstandelijk be-
perkten (Nefelejcs) en de daklozenopvang (Forras) werden 
verwelkomd door De Stichting Welzijn en Gezondheidszorg 
Wageningen-Gödöllö (WGWG). Zij bezochten het Sociaal 
Pension in Ede en zorgboerderij De Hoge Born.
Het bezoek aan het Sociaal Pension liet zowel overeen-
komsten als verschillen zien in de opvang van daklozen. In 
Hongarije zijn de woon- en leefregels binnen het pension 
veel strenger en is er weinig tot geen ruimte voor ontplooi-
ing. In Nederland streeft men naar terugkeer in de maat-
schappij en wordt er samen met een job coach een traject 
uitgezet. De moestuin als dagbesteding sprak erg tot de 

Leerlingen van de Damjanichschool en Piekschool

Foto: Evelien Rutgers
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verbeelding van de medewerkers van Forras. De antroposo-
fische visie van De Hoge Born sprak de Hongaarse bezoe-
kers eveneens aan. Het geheel was voldoende stof om over 
na te denken en uit te gaan werken. 

Politie
Voor de politie uit Gödöllö begon de dag met een bezoek 
aan de afdeling Forensische Opsporing in Elst. Daar werd 
bekeken welke opsporingstechnieken in Nederland en in 
Hongarije beschikbaar zijn. Veel van de gebruikte technieken 
komen overeen. Vervolgens werd in Arnhem gesproken met 
de leiding van de districtsrecherche over de manier waarop 
een rechercheonderzoek afgehandeld wordt. Er kwam van 
alles aan de orde, van de basis politiezorg tot grootscha-
lige opsporingsteams. Vooral in de wijze waarop de zaken 
worden aangebracht bij het Openbaar Ministerie blijken er 
verschillen te bestaan tussen de landen. 
De inzet van gedragsdeskundigen bij de Nederlandse politie 
bracht een levendige discussie teweeg. Er waren veel vragen 
over de werkwijze, de bevoegdheden en de achtergrond van 
de opleiding van de gedragswetenschappers. In Hongarije is 
dit onbekend. Als er een psychisch onderzoek moet komen 
of men heeft ondersteuning nodig van een psychiater bij een 
verhoor, wordt er een beroep gedaan op externe psychiaters. 
De toegevoegde waarde van gedragswetenschappers binnen 
een opsporingsonderzoek is voor de Hongaarse politiemen-
sen aanleiding om te onderzoeken of dit ook binnen de Hon-
gaarse politie ingevoegd kan worden. Tijdens een boottocht 
lichtte de politie te water hun werkzaamheden toe. 

De Hongaarse collega’s bleken ook nog goede schippers te 
zijn op een Nederlandse politieboot. Als afsluiting werd een 
bezoek gebracht aan het nieuwe politiebureau te Wagenin-
gen. De vertrekkende teamchef van het basisteam vertelde 
over de veranderingen die de Nederlandse politie op het 
moment ondergaat naar één Nationaal Politiekorps. Na het 
gesprek werd het bureau bezichtigd.
De Hongaarse politie vond het een indrukwekkende dag. De 
ontmoeting met de gedragsdeskundigen had een diepe in-
druk gemaakt. Temeer omdat bij de Hongaarse politie deze 
inzet onbekend is. 

Vrijwilligerswerk
Een organisatie van vrijwilligers uit Gödöllö (Civil House) 
bezocht diverse organisaties die betrokken zijn bij vrijwilli-
gerswerk, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin, Meldpunt 
Vrijwilligerswerk en de Stichting Van Berg tot Berg race. Ook 
vond een kennismakingsgesprek plaats met burgemeester 
Van Rumund.
De gasten maakten op zaterdagochtend een wandeling door 
de stad. Museum de Casteelse poort zorgde voor een gids. 
Tijdens het festival HongaRijn werd namens (en door) de ge-
meente Gödöllö flink uitgepakt. Zie foto’s en verslag elders 
in deze nieuwsbrief.
Zondagochtend vertrok de bus weer uit Wageningen. Eerst 
naar Amsterdam voor een kort bezoek en vervolgens terug 
naar Gödöllö.
Meer informatie, foto’s en video is te vinden op de website: 
http://twincitieswago.wordpress.com/

Op 19 juni 2014 bracht 
de Hongaarse ambassa-
deur Gyula Sümeghy een 
bezoek aan Wageningen. 
Op het stadhuis werd hij 
ontvangen door burge-
meester Van Rumund. 
Hij liet zich informeren 
over de stedenband met 
Gödöllö en over Festival 
HongaRijn.
‘De stedenband tussen 
Gödöllö en Wageningen 
is één van de best lo-

pende banden tussen Hongaarse en Nederlandse gemeen-
ten,’ zei de ambassadeur. Hij deed dat in het Nederlands, 

dat hij sinds zijn aantreden in 2011 heeft geleerd. De 
ambassadeur wil de Hongaars-Nederlandse contacten op 
het gebied van politiek, economie en cultuur verder laten 
bloeien. Sümeghy: ‘Ik zou graag zien dat er meer Neder-
landers kennis willen maken met ons land’.

Ambassadeur Sümeghy was onder de indruk van de 
programmering van Festival HongaRijn: ‘De organisatie 
heeft een professioneel muziekprogramma neergezet, met 
goede en populaire Hongaarse groepen zoals Parno Graszt 
en Márta Horváth. Het is vandaag dus voor het eerst, maar 
zeker niet voor het laatst, dat ik in Wageningen ben’.
Na de kennismaking met gemeente, stedenband en festi-
val legde de ambassadeur een bezoek af aan Wageningen 
UR.

Pluim voor HongaRijn

Spandoek Hoogstraat



ž

Festival HongaRijn 
Op zaterdag 27 september 2014 kleurde Wageningen 
rood, wit en groen, tijdens het Festival HongaRijn in en 
om Theater Junushoff. Tijdens het tweejaarlijkse bezoek 
uit partnerstad Gödöllö organiseerden de Stichting City of 
Cultures, Theater Junushoff, Stichting Stedenband en de 
gemeente Wageningen een Hongaars cultureel festival. De 
hele middag vonden er optredens plaats van Hongaarse 
muziekgroepen uit zowel partnerstad Gödöllö, als uit 
Wageningen en wijde omstreken. 
Een van de hoogtepunten was het gezamenlijke optreden 
van de Cimbaliband en de Fricska dansgroep uit Gödöllö. 
Maar ook de optredens van Grassmoawer, Klezmerensem-
ble ’t Venster, Malac Banda, De Ontzetting (Kicks&Ko), 
Theaterdansgroep Cerga en het poppentheater van Márta 
Horváth trokken veel publiek naar Wageningen. 
Er was ook tijd voor bezinning en dialoog over wat je raakt 

in je leven en geloof, georganiseerd door de Raad van Ker-
ken. En er werd geld ingezameld voor Nefelejcs dagopvang 
voor meervoudig gehandicapten in Gödöllö.

Mede dankzij het prachtige weer, de heerlijke Hongaarse 
hapjes, wijn, palinka was het de hele middag gezellig 
druk. En in de avond trad de zigeunergroep Parno Graszt 
op voor een volle zaal in Theater Junushoff. 
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foto: Alice de Gier

foto: Alice de Gier

Friscka dansgroep uit Gödöllö

foto: Wim de Winter  HongaRijn poppentheater Parno Graszt



Jeu de Boules
Traditioneel wordt er twee maal per jaar jeu de boules 
gespeeld tussen de teams van Wageningen en Mörfelden-
Walldorf. Eén keer uit en één keer thuis, precies zoals het 
gebruikelijk is. Ieder jaar in het voorjaar is de wedstrijd 
in Wageningen en aan het einde van de zomer wordt er 
gestreden in Mörfelden-Walldorf.
Tijdens het treffen op 3 en 4 mei op de jeu de boules baan 

in Wageningen hadden de teams prachtig weer. Een voor-
bode voor gezelligheid. En gezellig was het. Het Duitse 
team had drie fustjes drank meegenomen, waaronder één 
met de typische Apfelwein van de streek rond Mörfelden-
Walldorf. Daar is dan ook hard om gestreden.
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Rotonde Stedenbanden feestelijk geopend
Op zaterdag 5 april, werd de rotonde ‘Am Schlüchter’ of-
ficieel geopend in het bijzijn van kunstenaars en vertegen-
woordigers van de partnersteden. De rotonde is opgesierd 
met kunstwerken uit Wageningen, Vitrolles en Torre 
Pelice, de drie partnersteden van Mörfelden-Walldorf. 

Het Wageningse ‘Kunstwerk’, een bijenhotel, is gemaakt 
door Remco de Kluizenaar en Taas van Herpen. Burge-
meester Van Rumund presenteerde het ‘Bienenhotel’ op 
orginele wijze. Met menig kwinkslag legde hij een logische 
verbinding van het grote bijenhotel naar eieren. Want die 

moeten er gelegd worden. Zoals van Rumund zei: ‘helaas 
hebben we geen koningin bij ons, maar wel eieren, het 
symbool voor vruchtbaarheid. Met deze eieren wensen 
we de nieuwe bewoners van het bijenhotel een mooie en 
vruchtbare toekomst. En daar laten we u graag symbolisch 
van meegenieten’. Met die afsluiting werden de met heer-
lijke chocolade gevulde eieren als geschenk uitgedeeld 
aan het aanwezige publiek.
Net voor de toespraak van Geert van Rumund had de bur-
gemeester van Mörfelden-Walldorf, Heinz-Peter Becker, 
nog de Europese geschiedenis aangehaald. ‘In dit jaar 
herdenken we twee verschrikkelijke gebeurtenissen. Het 
begin van de Eerste Wereldoorlog 100 jaar geleden en 75 
jaar geleden de Tweede Wereldoorlog. Ook wanneer ste-
denbanden slechts een geringe invloed hebben, dan zijn  
ze met name nu van belang. De eurocrises en de ontwikke-
lingen in de Oekraïne tonen eens te meer dat problemen 
nog steeds niet overwonnen zijn. Des te belangrijker zijn 
deze vriendschappen en de onderlinge contacten tussen 
de verschillende landen en hun inwoners’, aldus Becker.
Ook zijn collega Claudio Bertalot uit het Italiaanse Torre 
Pelice verwees naar het belang van de stedenbanden in het 
licht van de rumoerige Europese geschiedenis. Tevens be-
nadrukte Frédéric Pain van de Franse Partnerstadt Vitrolles 
in zijn speech het belang van de stedenbanden.
Er werd ook een bord onthuld met daarop alle belangrijke 
informatie over de kunstwerken op de rotonde. Zodat men 
de achtergronden van de kunstwerken op deze bijzondere 
rotonde na kan lezen.

Mörfelden-Waldorf

Het Wageningse bijenhotel samen met de kunstwerken uit Torre Pelice en Vitrolles



Internationale Vrouwendag 
Een aantal vrouwen uit Wageningen heeft op 8 maart deelge-
nomen aan de Internationale Vrouwendag in onze Partner-
stad Mörfelden-Wageningen. Dat bezoek was in meerdere 
opzichten bijzonder. Vrouwen uit Mörfelden-Walldorf 
ontvingen ons in het Frauentreff bij het station. Meteen op 
de eerste avond deelden de deelneemsters hun bijdrage aan 
het thema racisme. O.a. met een presentatie  door vrouwen 
uit Mörfelden-Waldorf. 

Vrouwen uit Arnstadt brachten sterke vrouwen uit het verle-
den tot leven met een uitspraak of bondige tekst .
De CD van Mug Media Producties, gemaakt tijdens Inter-
nationale Vrouwendag in 1998 in Vitrolles, bracht spontane 
herinneringen naar boven bij bijvoorbeeld Johanna uit 
Arnstadt. Zij vertelde dat deze uitwisseling in Vitrolles (haar 
eerste keer) toen veel indruk op haar had gemaakt. De film 
bespreekt de veranderingen in Vitrolles toen Front National 
in het gemeentebestuur zat. 
Vrouwen vertelden over veranderingen, door maatregelen 
bijv. in het sociaal cultureel werk, waardoor ontmoetings-
centra moesten sluiten. En over de sfeer tussen etnische 
bevolkingsgroepen in de stad. Ursul uit Mörfelden-Waldorf 
was heel erg blij met de CD. Deze gaat een plek krijgen in het 
archief. De CD werd met de hele groep bekeken. Christel las 
namens de vrouwen uit Wageningen de Duitse vertaling van 
de Franse en Nederlandse teksten voor. De vrouwen uit Arn-
stadt, Mörfelden-Waldorf, Kramsk (Polen) kregen de Duitse 
vertaling en CD als attentie. 
Er werd ook een bezoek gebracht aan de KZ Aussenstelle 
Walldorf. Een kamp waar vrouwen uit Hongarije in de 2e 
Wereldoorlog te werk werden gesteld. Dat maakte veel 
indruk op de deelnemers. Dat geldt ook voor een citaat van 

een overlevende uitgesproken in 2000: ‘Wir tragen alle in uns 
eine narbige Seele und eine Bitterkeit, die niemals verschwinden 
wird. Wörter können niemals die Verletzungen und die Schmerzen 
beschreiben, die wir erfahren haben. Aber heute – nach diesen Erfah-
rungen – ist es mein einziger Wunsch, dass alle Menschen Toleranz 
zeigen und Respekt voreinander –  unabhängig von der Hautfarbe, 
der Rasse, der Nationalität oder Religion. Wir sollten uns gegensei-
tig helfen, so sehr wir nur können‘.
(In: Einblicke, Ein Stadt-Atlas für Mörfelden-Walldorf.)
Vrij vertaald: ‘Wij dragen allen de littekens op onze ziel en 
een bitterheid die nooit verdwijnen zal. Woorden kunnen 
nooit de wonden en de pijn beschrijven die wij doorgemaakt 
hebben. Maar vandaag – na deze ervaringen – is het mijn 
liefste wens dat alle mensen tolerant zijn en respect voor el-
kaar hebben, onafhankelijk van huidskleur, ras, nationaliteit 
of religie. Wij dienen elkaar over en weer te helpen, zoveel 

als we kunnen’.
Aan het einde van het weekeinde bleef de blauwe vlag, 
Wanderfahne Frauennetzwerk, – in tegenstelling tot vorige 
jaren - in Mörfelden-Walldorf. Tot nu toe was het gebruik dat 
de vlag meegenomen werd met de vrouwen die de volgende 
uitwisseling gingen organiseren. Aan deze traditie is nu na 
ruim 20 jaar een eind gekomen.
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Deelname aan Kunst Wageningen 
Zaterdag 20 en zondag 21 september werd in Junushoff 
Kunst Wageningen gehouden. 55 kunstenaars toonden 
hun werk en stonden open voor een gesprek met bezoe-
kers, om hen meer te vertellen over de gedachten achter 
hun kunstwerken. Het was twee dagen lang een gezel-
lige drukte in alle ruimtes van het Wageningse Theater 
Junushoff. Bezoekers waren zeer onder de indruk van de 

verscheidenheid en de kwaliteit van de kunstwerken en 
waardeerden Kunst Wageningen met hoge cijfers.
Ook vanuit de partnersteden waren kunstenaars aanwe-
zig: voor Mörfelden-Walldorf was Dagmar Lenz naar Wa-
geningen gekomen. Vanuit Gödöllö waren twee kunste-
naars aanwezig: Mózes Incze en Erzsébet Katona Szabó.

Dagma Lenz Erzsébet Katona Szabó Mózes Incze



Rwandans are made of sugar
Wij zijn Katharina Bohne en Femke Tober, 3de jaars Inter-
nationaal land en waterbeheer studenten van Wageningen 
Universiteit. 

Afgelopen september t/m december hebben we onze stage/
Bsc thesis onderzoek in Ndiza gedaan. Katharina heeft 
onderzoek gedaan naar regencollectie-systemen en Femke 
heeft onderzoek gedaan naar erosiemaatregelen. We heb-
ben gewoond bij de paters in de parochie Kanyanza, waar 
ook de grote regencollectie-tanks zijn geïnstalleerd door 
het twinning comité. (Foto 1)We zijn goed ontvangen door 
de paters Edmond en Benoit, evenals het comité in Ndiza, 
vooral Emmanuel uit Remera. Na een paar dagen vonden 
we een tolk en konden we aan de slag met interviews bij de 
boeren  (Foto 2)  
Door de boeren werden we goed ontvangen, ze waren blij 
ons te zien. Dit werd soms met een fles banenbier gevierd! 
De ochtend was erg gezellig met de boeren en de tolk, 
helaas die middag iets minder productief.. (Foto 3)  

Weinig informatie of geld
Waar we achter zijn gekomen in de 4 maanden die we in 
Ndiza zijn geweest, is dat de mensen geïnteresseerd zijn in 
het maken van een regencollectie-systeem bij hun huis. Al-
leen is er geen informatie beschikbaar hoe dat dan precies 
moet. Verder doen de mensen aan erosiemaatregelen. 
Velen graven ‘trenches’ om run-off tegen te gaan. Andere 
maatregelen weten ze niet of ze hebben niet genoeg geld 
ervoor. (Foto 4)

Aan het werk
Aan Umuganda, de maandelijkse community-work-och-
tend hebben we natuurlijk ook meegedaan. Het idee van 
de eerste umuganda was om een terras te maken waar later 
een klaslokaal opgebouwd zou worden. De aanwijzingen 
waren soms lastig. Misschien komt dit doordat de psycho-
loog deze gaf... 
Het was wel een mooie activiteit, om met zo’n 100 mensen 
hard aan het werk te zijn. En we waren toch verbaasd van 
het eindresultaat dat de heuvel toch een stukje vlakker was 
geworden!  (Foto 5)    
Verder hebben we een paar projecten van COFORWA 
bezocht in de regio. Éen irrigatieproject en één integrated 
water resource management project. Communicatief was 
dit wel een uitdaging, aangezien de ene keer ons contact 
een uur te laat was en de andere niet eens kwam opdagen.. 
(Foto 6) 
Overigens hebben we ook de lokale economie een beetje 
gesteund. Nou ja, vooral Emmanuel’s bar, en Adelinde, een 
heel goede naaister. We hebben in totaal 21 kledingstuk-
ken laten maken... allemaal even mooi! (Foto 7) 

Licht in het donker
Kinyarwanda hebben we ook nog geprobeerd te leren door 
middel van een dik boek en de paters tijdens het eten. Zo 
hebben we heerlijk genoten van de Ibitotsi, inyama en ibi-
hyimbo. Soms leverde dat leuke gesprekken op: Edmond: 
‘Je moet het wel goed uitspreken, anders horen mensen 
dat jullie niet Rwandees zijn..’. Wij: ‘Ik denk dat mensen 
dat wel kunnen zien.. :)’. Benoit: ‘Dan moeten jullie alleen 
praten als het donker is’. Wij: ‘Maar wij geven zo ongeveer 
licht in het donker..’. (Foto 8) 

We hebben ook erg genoten van het prachtige landschap in 
regio. Onze kuiten zijn een stuk strakker geworden van het 
vele lopen, en we zijn vele mooie foto’s rijker! (Foto 9)  

Verder hebben we ook iets van de rest van het land gezien. 
We hebben een Rwandese vriend uit Ndiza opgezocht in de 
universiteitsstad van Rwanda, Huye (voorheen Butare). Het 
was erg mooi een Rwandees studentenhuis te zien, waar ze 
met 5 studenten een kamertje met 2 eenpersoons matras-
sen delen. (foto 10)

Sporten
Omdat het in het dorp toch wel een beetje saai kan zijn, 
hebben we contact gelegd met een rugbyteam in Mu-
hanga. Daar hebben we elke zaterdag mee getraind. Ze zijn 
een soort van familie geworden. De eerste training werden 
we met het hele team bij iemand thuis uitgenodigd voor 
het islamitische offerfeest. Een uitstekende gelegenheid 
voor zang en dans, en ook wij mochten ons Duits/Neder-
lands ritmegevoel laten zien. Ze waren zwaar onder de 
indruk (foto 11) 
Figuur 11 Muhanga rugbyteam
Vrouwen rugby hebben we met ons enthousiasme een 
beetje gepromoot. En het is ons gelukt een Muhanga-vrou-
wen-team te starten. (foto 12)
Figuur 12 Met een vrouwenteam in Kigali
Met een geleende rugbybal hebben we de kinderen in 
Ndiza in contact laten komen met sport. Het was erg mooi 
om te zien dat we met sommigen na een uurtje trainen al 
een klein wedstrijdje konden spelen! 

Echt genoten
De 4 maanden n Rwanda hebben we echt genoten van het 
land. We hebben erg veel geleerd over de cultuur. Om dan 
kort even te reflecteren op de titel: als het regent staat 
namelijk de Rwandese economie eventjes stil. Iedereen 
schuilt! Als echte Hollander/Duitser begrepen we dit niet zo 
goed, en stapten vrolijk door. Dit tot verbijstering van het 
hele dorp. (foto 13) 

Wij hebben een mooie tijd gehad!
Liefs, Femke en Katharina
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Ndiza



Foto 13: De weg naar Remera
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Foto 6

Foto 4

Foto 12

Foto 1 Femke (l) en Katharina (r)

Foto 3

Foto 2 mèt of zonder publiek

Foto 5 Foto 8

Foto 10: Een studentenhuis in Huye

Foto 11 Muhanga rugbyteam

Foto 9

Foto 7: Met de buurtkinderen 
             voor het huis
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Digitale informatie
Informatie over de stedenbanden kunt u vinden op de volgende sites:
• www.wageningen.nl/Raad_college_en_organisatie/Regio_en_interna-
tionale_samenwerking
• http://stedenbandenwageningen.nl
• http://www.wageningenndiza.nl
Volg ons ook op Twitter https://twitter.com/WerkgroepMoWa en 
Facebook https://www.facebook.com/StedenbandWageningenMorfel-
denWalldorf; https://www.facebook.com/wageningenndiza

Herdenking 4 mei – viering 5 mei
Zoals ieder jaar was Wageningen ook weer dé plek om 4 
mei te herdenken en 5 mei te vieren. Ook in 2014 waren er 
gasten aanwezig vanuit Mörfelden-Walldorf (burgemeester 
Heinz-Peter Becker, Thomas Krüger en Martina Maurer, 
beiden werkzaam voor het Hauptamt) en Gödöllö (burge-
meester György Gémesi, Eva Nanasi (gemeentesecretaris) 
en  Csaba Péterfi (manager Communicatie en Internatio-
nale zaken).  Er werden inhoudelijke gesprekken gevoerd, 
en de gasten namen deel aan het officiële programma rond 
deze twee dagen.
Onderdelen van de viering waren de kranslegging bij het 
monument en de voorafgaande stille tocht, het aansteken 
van het bevrijdingsvuur en de estafette die dat vuur door 
het hele land verspreidde op 4 mei en natuurlijk het defilé 
en het bevrijdingsfestival op 5 mei. 
Ook waren er op 4 en 5 mei leerlingen en leerkrachten van 
het Török Ignác Gimnázium uit Gödöllö in Wageningen. Zij 
hadden van 3 tot 8 mei een uitwisselingsprogramma met 
Pantarijn. Leerlingen van beide scholen hielpen op 4 en 5 
mei als vrijwilliger mee aan de activiteiten. 

Uitwisselingen met Zhangzhou (China)
In november 2014 bracht een delegatie uit Zhangzhou een bezoek aan Wageningen. Leider van de delegatie was de heer 
Wu Yuhui, directeur van ‘the standing committee of Zhangzhou City People’s Congress’. De delegatie was in Nederland 
op uitnodiging van Huisman Equipment BV in Schiedam en Koninklijke Vopak N.V., een tankopslagbedrijf in Rotterdam. 

Samenwerking
Op 9 december had de burgemeester een ontmoeting 
met een delegatie van de Minnan Normal University uit 
Zhangzhou. De delegatie kwam naar Wageningen om 
gesprekken te voeren met Wageningen UR over moge-
lijke academische samenwerking en uitwisselingen. 

Chinese onderscheiding
Op 29 november ontving de gemeente Wageningen 
tijdens de Internationale vriendschap-steden-con-
ferentie in China een speciale award voor haar inzet 
en activiteiten met de stad Zhangzhou. Een delegatie 
uit Zhangzhou nam de award voor Wageningen in 
ontvangst.

Delegatie Mörfelden-Walldorf

Delegatie Gödöllö

Wageningen op de kaart gezet in 
de China Times (oplage 35.000)


