
De Ark Barneveld ontvangt bijdrage voor hun werk
donderdag 5 juli 2012, bron: CDA Gelderland met foto Bertil Rebel

Staatssecretaris Ben Knapen van Europese zaken en
Ontwikkelingssamenwerking was in mei 2012 op bezoek in Putten tijdens de
Regiomanifestatie van het CDA over ontwikkelingssamenwerking. Knapen
vond het afzien van de gebruikelijke dankbetuiging direct een goed idee en
helemaal passen bij de het thema van de avond. Ook een waardering
richting de deelnemende verenigingen en stichtingen die aan de avond,
zeker toen de discussie volgde, een geweldige bijdrage leverden.

Staatssecretaris Knapen zag af van presentje en stelde samen met zijn tegenspreker Rutger van den Noort het bedrag
beschikbaar aan één van de deelnemers aan de infomarkt.

Onder de deelnemers was De Ark uit Barneveld die als de gelukkige winnaar woensdag 4 juli de cheque in ontvangst
heeft genomen tijdens een werkbezoek van de CDA-statenfractie.

De Ark is een gebouw waarbinnen een zevental organisaties, actief op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, is
gehuisvest. De gemeente neemt de vaste lasten voor haar rekening.

Achtergronden

Helpt geld wel? Deze vraag is tijdens de manifestatie vaak aan de orde geweest. Het is niet altijd en alleen geld, het is
vooral slim samenwerken. Dat geldt voor landen ver weg en voor gemeenschappen waar jezelf deel van uit maakt. De
Ark in Barneveld is daarvan een prachtig voorbeeld. Het is een opzet die ook voor andere gemeenten een voorbeeld kan
zijn. De Ark bewijst dat wij samen meer kunnen. De verkiezingsleus van het CDA landelijk, "Samen kunnen wij meer",
werkt in Barneveld allang.

Overhandiging cheque

Omdat de staatssecretaris zelf niet in de gelegenheid was heeft CDA statenlid Albert Schol namens het CDA Gelderland
de cheque overhandigd aan de heer Sikko Kranenborg van de gemeente Barneveld, degene die de gebruikers van
gebouw De Ark ambtelijk ondersteunt.

Dit vond plaats op het Raadhuisplein te Barneveld in aanwezigheid van CDA-statenleden en wethouders van de
gemeente Barneveld.

Namens het CDA wenste Albert Schol De Ark veel succes met hun werk, waarbij lokale bewustwording van problemen in
ontwikkelingslanden centraal staat, een doel dat door het CDA van harte wordt ondersteund.
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