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De rest van de wereld begint hier! Dat is de titel van het beleidsplan waarin lokaalmondiaal
haar doelstellingen voor de komende jaren heeft geformuleerd. 2006 was voor lokaalmondiaal een jaar waarin veel van de dromen, waarmee wij in het begin van deze eeuw zijn
begonnen, realiteit zijn geworden. Het was het jaar waarin de basis werd gelegd voor de
komende jaren: er kwam een nieuw pand, er werd geïnvesteerd in de apparatuur en in de
arbeidsomstandigheden. Bovendien heeft de organisatie zichzelf in de media en de sector
van internationale samenwerking sterker gepositioneerd. Intern heeft de organisatie zich
professioneler gestructureerd.
Het netwerk van lokaalmondiaal blijft groeien. Met onzeWereld als strategische samenwerkingspartner kiest de organisatie duidelijk voor de versteviging van haar journalistieke basis.
lokaalmondiaal ontwikkelde het tijdschrift JOIN, het resultaat van het project Beyond (y)our
World, waarin vijftien jonge journalisten (studenten van de Hogeschool Utrecht) afreisden
naar Oeganda, Namibië en Indonesië. Dit was voor hen een geweldige ervaring en voor
lokaalmondiaal een succesvolle start van de activiteiten waarmee wij de blik van nieuwe
generaties journalisten op de wereld willen verbreden. Om optimaal gebruik te maken van de
bestaande expertise in Nederland heeft lokaalmondiaal haar banden met andere organisaties
versterkt. Tevens is een begin gemaakt met de opbouw van een internationaal medianetwerk.
2006 was het jaar waarin Bouwen aan de Wereld op nog meer omroepen te zien was, het
jaar waarin nog meer Nederlanders hun televisie konden aanzetten en genieten van het
magazine dat tegen de stroom ingaat. Geen versimpeling van de realiteit, maar een journalistiek programma dat aansluit bij een grote doelgroep Nederlanders. Een programma dat
op duidelijke wijze uitlegt welke invloed wij zelf kunnen uitoefenen op de andere kant van de
wereld en wat onze rol kan zijn in het bereiken van een betere wereld en een rechtvaardige
globalisering. In het afgelopen jaar is het bereik van Bouwen aan de Wereld gegroeid van
drie naar acht lokale omroepen.
2006 is ook het jaar waarin lokaalmondiaal haar vijfjarige bestaan vierde. Vijf jaar lokaalmondiaal, althans vijf jaar lokaalmondiaal als stichting! Het resultaat van geweldige inspanningen van veel vrijwilligers, bestuursleden en medewerkers. Aan het einde van dit jaarverslag kunt u de toespraak lezen die onze directeur Stefan Verwer hield ter afsluiting van de
lustrumviering.
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Namens de staf en het bestuur,

Ulrich Mans
Voorzitter bestuur lokaalmondiaal
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lokaalmondiaal:
visie, missie en
doelstellingen

lokaalmondiaal is een ‘jonge’ organisatie, die sinds 2000 televisieprogramma’s
maakt waarin onderwerpen gerelateerd
aan internationale samenwerking,
globalisering en wederzijds respect voor
culturen centraal staan. De wereldwijd
gehanteerde millennium ontwikkelingsdoelstellingen vormen hierbij het uitgangspunt. lokaalmondiaal probeert met
haar programma’s rondom deze thema’s
bewustwording onder de Nederlandse
bevolking te stimuleren en een bijdrage
te leveren aan het behouden en vergroten van het draagvlak voor internationale
samenwerking in Nederland. Door uit
te zenden op acht verschillende lokale
omroepen bereikt lokaalmondiaal een
publiek dat op een onverwachte manier
wordt geconfronteerd met de vele linken
tussen henzelf en de dagelijkse realiteit
van miljoenen mensen in ontwikkelingslanden.

Visie
lokaalmondiaal werkt vanuit de overtuiging dat
iedere persoon op elke plaats in verbinding
staat met de rest van de wereld. Arm met
rijk, machtig met machteloos, Oeganda met
Utrecht. In de huidige wereld hangt het lokale
nauw samen met het mondiale. Iedere actie op
elk moment heeft consequenties elders.
De rest van de wereld begint daarom hier.

media garandeert lokaalmondiaal een mediapresentatie waardoor complexe onderwerpen
op aantrekkelijke wijze gepresenteerd worden
- en zodoende een ‘groter’ Nederlands publiek
bereikt wordt.

Doelstellingen
Stichting Lokaal Mondiaal is sinds 2000
als stichting geregistreerd, onder nummer
09123164 bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem. In haar communicatie hanteert de stichting de handelsnaam
lokaalmondiaal.

De producties van lokaalmondiaal worden
mogelijk gemaakt door een internationaal netwerk van zowel vrijwillige als professionele
medewerkers. De redactieleden zijn afkomstig
uit verschillende disciplines zoals journalistiek,
ontwikkelingswerk en communicatie en zorgen
zo voor een frisse kijk op internationale vraagstukken. lokaalmondiaal wil een blik openen op
de wereld vanuit jouw straat, jouw dorp of jouw
stad. De rest van de wereld begint hier.

De doelstellingen van lokaalmondiaal zijn vastgelegd in de statuten en zijn als volgt
geformuleerd:
1 bewustwording creëren over internationale
samenwerking en ontwikkelingslanden vanuit
het lokale en regionale perspectief;
2 het informeren over en stimuleren van de
activiteiten op het gebied van internationale
samenwerking en duurzame ontwikkeling;
3 het creëren van draagvlak binnen de media
voor het uitzenden van programma’s over
(initiatieven voor) ontwikkelingssamenwerking
en duurzame ontwikkeling;
4 het maken, ontwikkelen en/of bedenken van
(televisie)programma’s;
5 en het verrichten van alle verdere
handelingen, die met het vorenstaande in
de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.

lokaalmondiaal streeft naar gelijkheid, tolerantie en begrip, zowel voor lokaal als mondiaal.
Mensen denken te snel dat ze niets kunnen
veranderen. lokaalmondiaal is het daar niet mee
eens. We geloven juist dat iedereen een bijdrage kan leveren aan een beter leven. Overal
en voor iedereen. De rest van de wereld begint
namelijk hier.
Missie
lokaalmondiaal wil bewustwording creëren over
internationale samenwerking en begrip voor
andere culturen bevorderen. lokaalmondiaal
informeert mensen over wereldse onderwerpen
en stimuleert het publiek zich actief in te zetten
voor het welzijn van de ander.
lokaalmondiaal bereikt dit door uitzending van
prikkelende televisieprogramma’s en documentaires, het organiseren van debatten en
het voeren van publieke campagnes. Door het
doelgericht gebruik van ‘traditionele’ én nieuwe
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lokaalmondiaal wil een blik
openen op de wereld vanuit jouw
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De rest van de wereld begint hier.
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Naast de bovengenoemde hoofddoelstellingen
probeert lokaalmondiaal integratie, onderlinge
verdraagzaamheid, en belangstelling voor internationale samenwerking te bevorderen door in
haar programma’s aandacht te besteden aan
culturele normen, waarden, en gewoonten van
migranten en minderheidgroeperingen, die in
de zendgebieden van de tv-zenders gevestigd
zijn.

reldburgers – ontwikkeld. Terwijl de eerste
peiler zich richt op het activeren van Nederlanders met weinig betrokkenheid bij duurzame
ontwikkeling, bestaat de doelgroep van de
nieuwsredactie uit betrokken wereldburgers.
De derde peiler betreft het organiseren en
faciliteren van debatten, campagnes en uitwisselingen. Zo heeft lokaalmondiaal in 2006 filmdebatten georganiseerd tijdens de Afrikadag,
het Latin American Film Festival, het Nederlands Sociaal Forum, Festival Mundial en de
Grote Ontwikkelingsquiz.

2006: Terugblikken en vooruitzien
2006 was een jaar van terugblikken en vooruitzien. lokaalmondiaal was vijf jaar eerder officieel opgericht, waardoor zij in 2006 kon terugblikken op haar eerste lustrum. Dit werd eind
november gevierd met een debat over de vraag
of journalistiek en internationale samenwerking
natuurlijke tegenstanders zijn. Een terugblik
leert dat lokaalmondiaal al vijf jaar laat zien dat
een kritische, objectieve opstelling goed
samengaat met het streven naar een grotere
bewustwording over internationale samenwerking en begrip voor andere culturen.

Met een ander onderdeel van deze derde peiler – korte stages van studenten Journalistiek
in ontwikkelingslanden – zijn we in 2006 van
start gegaan. Vijftien studenten van de School
voor Journalistiek uit Utrecht verbleven na een
intensieve voorbereiding gedurende drie weken in Namibië, Oeganda en Indonesië om zelf
te ervaren hoe het is om als journalist in een
ontwikkelingsland te werken. Hiermee heeft
lokaalmondiaal de bewustwording van deze
toekomstige mediamakers over internationale
samenwerking vergroot. Deze stages worden in
de komende jaren verder uitgebreid waardoor
de media naar verwachting meer oog zullen
krijgen voor globalisering en internationale
samenwerking. lokaalmondiaal ziet uit naar hun
objectieve en kritische berichtgeving.

De lustrumbijeenkomst werd afgesloten met de
presentatie van het Beleidsplan ‘De rest van de
wereld begint hier!’ Hierin ziet lokaalmondiaal
vooruit naar de periode 2007-2010 waarin zij
binnen drie peilers aan een groter en sterker
draagvlak voor internationale samenwerking
werkt. De eerste peiler – het televisieprogramma op lokale omroepen – onderging in 2006
een grote gedaanteverandering. Het
programma Zappen naar de Wereld dat in
2004 en 2005 was gemaakt, werd vervangen
door een nieuw concept getiteld Bouwen aan
de Wereld. Dit is een magazine met korte,
toegankelijke items die niet alleen tot doel
hebben de kijker te informeren en te motiveren,
maar de kijker ook wil aanzetten om zelf een
steentje bij te dragen aan een betere wereld.

Een terugblik leert dat
lokaalmondiaal al vijf jaar laat
zien dat een kritische, objectieve
opstelling goed samengaat
met het streven naar een
grotere bewustwording over
internationale samenwerking
en begrip voor andere culturen.

In 2006 is ook het concept voor de tweede
peiler – nieuwsitems op het internet voor we-
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Bouwen aan de Wereld
Wat betreft vormgeving, productie en inhoud
laat Bouwen aan de Wereld een nieuw gezicht
zien. De vormgeving is strakker, rubrieken zijn
vernieuwd en de inhoud is journalistiek krachtiger. Het aantal steden waar het programma te
zien is, werd uitgebreid van drie naar acht. Om
deze veranderingen te kunnen realiseren heeft
lokaalmondiaal een ingrijpende verandering
doorgevoerd. Zappen naar de Wereld werd
gemaakt door een professionele staf in samenwerking met een team van vrijwilligers afkomstig uit Amsterdam, Utrecht en Tilburg. Bouwen
aan de Wereld wordt alleen nog gemaakt door
de professionele staf. Het format heeft een
aantal rubrieken die in alle steden worden uitgezonden en twee rubrieken die voor iedere
stad afzonderlijk worden geproduceerd. Dit
wordt gedaan om de lokale link te garanderen.

De rest van de wereld begint hier. Als je
goed kijkt, zie je de verbanden tussen je
eigen leven en de rest van de wereld overal om je heen. Met het produceren van
televisieprogramma’s op lokale omroepen laat lokaalmondiaal die verbanden
zien. In 2006 is lokaalmondiaal gestart
met het uitzenden van het nieuwe televisieprogramma Bouwen aan de Wereld.
Dit programma is een vervolg op Zappen naar de Wereld dat in 2004 en 2005
door lokale omroepen in Amsterdam,
Utrecht en Tilburg werd vertoond. Iedere
uitzending richtte zich op een concreet
onderwerp zoals water of onderwijs. Het
uitgangspunt hiervoor was de lokale, voor
de kijker bekende context. Deze werd
vervolgens gekoppeld aan mondiale ontwikkelingsproblematiek. Deze koppeling
maakte de link tussen de lokale leefomgeving van de kijkers en de mondiale verhoudingen op een laagdrempelige manier
inzichtelijk. Dit sterke punt van Zappen
naar de Wereld is overgenomen in het
nieuwe concept Bouwen aan de Wereld.

lokaalmondiaal wil de bekendheid van de millenniumdoelen vergroten en hun grote belang
voor wereldwijde, duurzame ontwikkeling benadrukken. Dit doen wij door ze een centrale positie te geven in Bouwen aan de Wereld. Ook
wordt in het programma ingegaan op de vraag
hoe effectief de inspanningen in het kader van
deze doelen zijn. Iedere maand richt de uitzending zich op één van de millenniumdoelen: wat
houdt het doel in, waarom is het van belang en
wat gebeurt er in de directe omgeving van de
kijker om het te realiseren? We stellen deze
doelen centraal omdat het grote publiek er nog
weinig vanaf weet.
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Maar informeren alleen is niet voldoende. Om
een betere, eerlijke wereld te bereiken is het
van belang om de kijkers ook persoonlijk te
betrekken. Met Bouwen aan de Wereld wil
lokaalmondiaal de kijker dan ook motiveren en
activeren. Hiervoor biedt het duidelijke, lokale
handvatten in de vorm van mondiale activiteiten
en concrete ideeën om zelf iets te doen tegen
armoede. Het programma wordt specifiek
gemaakt voor mensen die weinig kennis heb-

ben van of interesse hebben in onderwerpen
die met internationale samenwerking te maken
hebben. Het maken van de koppeling tussen
hun eigen leefomgeving en de mondiale setting is dan ook van wezenlijk belang. Lokale
initiatieven, buurtbewoners en alledaagse situaties worden in perspectief geplaatst door ze
te koppelen aan dezelfde onderwerpen aan de
andere kant van de wereld.

lokaalmondiaal wil de bekendheid
van de millenniumdoelen vergroten
en hun grote belang voor wereldwijde, duurzame ontwikkeling
benadrukken.

13

Het onderstaande overzicht laat zien uit welke onderdelen Bouwen aan de
Wereld in 2006 bestond en waaraan deze rubrieken moesten bijdragen.

Programmaonderdeel

Omschrijving

Doel

Op weg naar 2015

Deze rubriek stelt een millenniumdoel centraal
aan de hand van de activiteiten van een
organisatie of persoon uit de stad waarin wordt
uitgezonden.

Informeren,
identificatie,
activeren

Niet in het Nieuws

Deze rubriek behandelt nieuwsberichten over
internationale samenwerking die niet in de
reguliere media verschijnen, maar die wel van
belang zijn voor een goed begrip van nationale
en internationale verhoudingen.

Informeren

Een grote of kleine campagne wordt uitgelicht.
Waarom wordt deze campagne gevoerd?
Wat is het achterliggende verhaal?
En hoe kan ik als kijker bijdragen?

Informeren,
motiveren,
activeren

Wereldvrouwen

Deze serie van vier afleveringen toont vrouwen uit
alle hoeken van de wereld die zich inzetten voor
een beter en rechtvaardiger bestaan.

Informeren

Weg met Aids in…

Deze serie laat zien hoe jongeren in ontwikkelingslanden strijden tegen hiv/Aids. Wat zijn de
gevolgen van deze ziekte voor henzelf en de
samenleving?

Informeren

Verschillende producten uit de Nederlandse
(super)markt worden onder de loep genomen:
hoe komt het product tot stand? Gebeurt dat op
een groene en eerlijke wijze? Hoe kan ik daar als
consument aan bijdragen?

Informeren,
activeren

Dit portret van Nederlanders die wonen (of woonden) in een ontwikkelingsland slaat een brug
tussen het leven hier en daar.

Informeren,
amuseren

De vraag

Kijkers met vragen over ontwikkeling en internationale samenwerking kunnen deze stellen aan
presentator Vincent Rusland. Hij gaat op zoek
naar het antwoord.

Informeren,
amuseren,
activeren

Multiculti

Hoe kan ik leren buikdansen? Waar gaat die fototentoonstelling over? In deze rubriek worden lokale
activiteiten belicht met als doel mensen te stimuleren zelf deel te nemen.

Amuseren,
activeren

De campagne

(H)eerlijk eten

Ik woonde in…

In 2005 werd Zappen aan de Wereld vertoond
op lokale omroepen in Amsterdam, Utrecht en
Tilburg. Die steden hebben we in 2006 uitgebreid met ‘s-Hertogenbosch, Den Haag, Rotterdam, regio Lingewaard, Nijmegen en Zwolle.
Ook hebben we Bouwen aan de Wereld
kunnen uitzenden op TV&CO, dat te zien is in
Noord Brabant en op Goede Doelen TV, een
digitale zender bereikbaar via een aantal

kabelmaatschappijen. Het programma werd tot
stand gebracht met financiële bijdragen van de
Nationale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (NCDO) en Oxfam Novib. Vanwege de
hoge kosten is er geen specifiek onderzoek
gedaan onder de kijkers van ons programma.
Onderstaande cijfers geven daarentegen wel
een indicatie van het bereik van Bouwen aan
de Wereld.

Omroep

Bereikcijfers
gemiddeld (in %)

Vaste kijkers (in %)

Incidentele kijkers
(in %)

Rotterdam TV

36

23

13

RTV Zwolle

–

57

30

Omroep

Kijkt wel eens (in %)

Weekbereik (in %)

Dagbereik (in %)

Stadsomroep Den Haag

28

11

3

TV Nijmegen/Lingewaard

57

–

–

TV&CO

60,7

36,3

14,8

Stads TV Utrecht

–

48
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Eind 2006 heeft lokaalmondiaal een klein onderzoek uitgevoerd naar de samenstelling en
inhoud van haar programma. We wilden graag
inzicht krijgen in de achtergrond, etniciteit en
geslacht van de mensen die in het programma
aan het woord kwamen. Hieruit kwam onder
andere naar voren dat er aanzienlijk meer
autochtonen (80%) dan allochtonen (20%) in
het programma voorkwamen. In 2007 dient

hierin een betere verdeling te komen. De verhouding in geïnterviewde mannen (53%) en
vrouwen (47%) is redelijk gelijk. Om de toegankelijkheid van het programma te vergroten moeten verder meer leken aan bod gaan komen.
In 2006 zijn 61% professionals geïnterviewd
tegen 39% leken. Wel zijn dubbel zo veel
lokale als nationale initiatieven behandeld:
48 tegen 24.
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Beyond (y)our World

Het draagvlak voor internationale samenwerking in Nederland is bijzonder groot.
Deze positieve houding van de Nederlandse bevolking wordt echter zelden
ondersteund door gedegen kennis van
globalisering, duurzame ontwikkeling en
internationale samenwerking. Dit komt de
stabiliteit van het draagvlak niet ten goede. De media vervullen een belangrijke
rol in het informeren van het publiek over
internationale samenwerking.

Het project
Vierentwintig studenten van de School voor
Journalistiek in Utrecht hebben hiervoor een
uitgebreid programma doorlopen op het gebied
van ontwikkelingssamenwerking en journalistiek. Hierin stonden vier elementen centraal:
landenkennis, interculturele communicatie,
kennis van ontwikkelingssamenwerking en journalistieke vaardigheden. Hiervoor volgden zij
colleges en workshops van medewerkers van
publieke omroep LLiNK, weblog Sargasso, het
ministerie van Buitenlandse Zaken, het CIDIN
van de Radboud Universiteit Nijmegen, natuurbeschermingsorganisatie IUCN, ontwikkelingsorganisatie Oikos, mediaorganisatie Free Voice
en intercultureel trainer Jacob Vossestein. Ook
gingen de studenten op werkbezoek bij ontwikkelingsorganisatie ICCO.

Verscheidene analyses van de main
stream media laten zien dat deze weinig
berichten over ontwikkelingssamenwerking. Wanneer zij dit wel doen, is de
berichtgeving regelmatig eenzijdig en
oppervlakkig. lokaalmondiaal wil hier
iets aan doen. Niet alleen door zelf een
bijdrage te leveren aan het informeren en
motiveren van de burger, maar ook door
te zorgen dat journalisten van andere
media breder geïnteresseerd en beter
geïnformeerd zijn. Juist om die reden is
lokaalmondiaal in 2006 met het uitwisselingsproject Beyond (y)our World gestart.
Het doel van dit project is het creëren
van bewustwording over internationale
samenwerking en duurzame ontwikkeling bij jonge journalisten en jongeren in
Nederland.

Hierna gingen vijftien studenten op stage. In
groepen van vijf personen reisden de jongeren
naar Oeganda, Namibië en Indonesië. Gedurende drie weken maakten zij kennis met het
land, zijn media, en de ontwikkelingsuitdagingen. Hierin stond het contact met journalisten
en jongeren centraal. Iedere stage begon met
een introductie van een partnerorganisatie over
het programma, de activiteiten en de lokale
situatie. In de volgende dagen maakten ze kennis met media-instellingen, jongerenprojecten
en leeftijdgenoten van de School voor de Journalistiek. Vervolgens kozen de jongeren een
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stageplek bij een krant, een televisie- of een
radiostation om een beeld te vormen van de
media in het betreffende land. Het ging hierbij
om de onafhankelijkheid, de manier van werken
en de vraag welke media van belang zijn voor
welke doeleinden. In de laatste week van de
stage maakten de studenten een journalistiek
product (een artikel, een foto-, televisie- of radioreportage).

Samenwerkingspartners
Beyond (y)our World is uitgevoerd samen met
een aantal belangrijke partners. Het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) is
de belangrijkste financiële partner van lokaalmondiaal in dit project. Het NIZW beheerde
Xplore, een subsidieprogramma van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat jongeren
tussen de twaalf en dertig jaar in staat stelt
om stage te lopen in ontwikkelingslanden. Het
NiZW is inmiddels opgegaan in het Nederlands
Jeugdinstituut (NJi).

Terwijl vijftien studenten als correspondent
vanuit het buitenland opereerden, zorgde
een thuisredactie van negen studenten voor
de totstandkoming van het tijdschrift JOIN.
Daarvoor schreven zij nieuwsartikelen, achtergrondverhalen en columns over internationale
samenwerking en duurzame ontwikkeling vanuit
het Nederlandse perspectief. Met de artikelen
en foto’s van de correspondenten maakten zij
het tijdschrift met volledige inhoudelijke vrijheid. Het tijdschrift is in februari 2007 officieel
gepresenteerd.

Het gehele project is uitgevoerd in nauwe
samenwerking met de School voor Journalistiek in Utrecht. Zij heeft Beyond (y)our World
opgenomen in het onderwijscurriculum als
invulling van de verplichte cursus ‘Vakblad’.
Dit vak heeft als praktisch doel het opzetten
en uitbrengen van een tijdschrift. Uiteraard is
het thema van het tijdschrift bepaald door de
inhoudelijke doelstellingen van Beyond (y)our
World: jongeren en internationale samenwerking. De planning en de uitvoering van het
voorbereidingstraject en de begeleiding van
de studenten gedurende het project zijn door
lokaalmondiaal en de School voor Journalistiek
gezamenlijk verricht.

Nadat de vijftien studenten uit het buitenland
waren teruggekeerd, heeft ieder van hen zijn of
haar persoonlijke reiservaringen gedeeld met
150 personen als bijdrage aan de versterking
van het draagvlak voor internationale samenwerking. Voorafgaand aan de reis hebben zij
contact gezocht met instellingen en organisaties waar zij hun ervaringen konden delen.
Hierbij ging het om scholen, zowel in het basis- als het middelbaar onderwijs, maar ook om
evenementen zoals een grote bijeenkomst voor
mensen die geïnteresseerd zijn in Azië. Hier
hebben vier meiden een weekend lang hun bevindingen in Jakarta en Noord-Sumatra gedeeld
met de bezoekers. Zij deden het groepsgewijs,
terwijl anderen hun draagvlakactiviteiten weer
individueel hebben aangepakt.

De vijftien studenten zijn in Indonesië, Oeganda en Namibië ontvangen en begeleid door een
partnerorganisatie van lokaalmondiaal. Deze organisaties hebben bovendien gezorgd voor accommodatie, vervoer en de specifieke invulling
van het programma tijdens de uitwisseling. In
Indonesië waren dit Radio Nederland Wereldomroep en haar partner radiostation Montini
FM. De Wereldomroep richt zich op het leveren
van een bijdrage aan een beter geïnformeerde
wereld door een combinatie van onafhankelijke
journalistiek en dienstverlening.
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De Oegandese mediaorganisatie Edirisa zet
zich in voor informatievoorziening ter bevordering van respect voor diversiteit. Dit doet zij
door aan Afrikanen een completer en bemoedigender beeld van de wereld te geven en door
de wereld een realistischer en positiever beeld
van Afrika te geven.

de positie van de armen. Dit doet zij door het
creëren van mogelijkheden voor armen om hun
eigen levens te veranderen en het veranderen
van internationaal beleid dat ervoor zorgt dat
armen arm blijven.
De artikelen en foto’s die de correspondenten
in Indonesië, Oeganda en Namibië en de thuisredactie in Nederland hebben gemaakt, zijn gepubliceerd in de eerste editie van het tijdschrift
JOIN. Dit tijdschrift is mogelijk gemaakt met de
financiële steun van Oxfam Novib.

In Namibië werkte lokaalmondiaal samen met
One World Action, een internationale organisatie die zich inzet voor capaciteitsontwikkeling
en beleidsbeïnvloeding ter bevordering van
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Evenementen

Naast het uitzenden van films zet lokaalmondiaal ook films en documentaires in
ter ondersteuning van een brede maatschappelijke discussie over duurzame
ontwikkeling en internationale samenwerking. In 2006 droeg zij bij aan de Wereld Sociaal Fora in Bamako en Caracas,
de Afrikadag, het Latin American Film
Festival, het Nederlands Sociaal Forum,
Festival Mundial, de VN-conferentie tegen
illegale wapenhandel in New York, WTOonderhandelingen in Genève, de Internationale Aids-conferentie in Toronto en
de Grote OntwikkelingsQuiz. Daarnaast
organiseerde lokaalmondiaal een debat
waarmee haar eerste lustrum werd
gevierd.

Wereld Sociaal Forum
lokaalmondiaal was in 2006 aanwezig op het
Wereld Sociaal Forum in Bamako (Mali) en
Caracas (Venezuela) om Nederlanders via internetvideo’s op allerlei websites te informeren
over de manier waarop mensen op andere
continenten werken aan een betere wereld. Het
WSF wordt al een aantal jaren georganiseerd
als tegenhanger van het Wereld Economisch
Forum dat jaarlijks wordt gehouden in Davos
(Zwitserland). Op het WSF zijn anders-globalisten, studenten, journalisten en maatschappelijke organisaties te vinden van over de hele
wereld. Zij praten over en demonstreren voor
een betere wereld. lokaalmondiaal deed dagelijks verslag met middel van filmpjes op het
internet. Hierbij is de veelzijdigheid van de fora
getoond. Door een samenwerking met maandblad onzeWereld werden deze videoverslagen
aangevuld met artikelen. Het combineren van
verschillende media vergroot niet alleen de
doelgroep maar betekent bovendien een verdieping van de berichtgeving.
Afrikadag
De Afrikadag is een jaarlijks terugkerend evenement op het gebied van Afrika en internationale
samenwerking en wordt georganiseerd door
de Evert Vermeer Stichting. lokaalmondiaal was
daar ook aanwezig omdat haar beeldmateriaal
een belangrijk middel is om discussie- en informatiebijeenkomsten te ondersteunen. Op 22
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april verzorgde lokaalmondiaal in samenwerking
met ICCO en Oxfam Novib de workshop ‘Waar
koopt de WTO haar katoen? In Mali of de VS?’
Tijdens deze volgeboekte workshop werd de
film ‘De Prijs van Katoen’ vertoond. Deze film is
afkomstig uit de Één Dollar per Dag-serie.
Rian Fokker van Oxfam Novib en Mariken
Gaanderse van ICCO gingen vervolgens in op
de gevolgen van het beleid van de Wereld
Handelsorganisatie (WTO) op de handel in
katoen. Door een vergelijking van handelsvoorwaarden en productiewijzen schetste ze de
grote verschillen tussen katoenboeren in Mali
en de Verenigde Staten. Aan de workshop
namen 45 mensen deel.

Als filmproducent met verschillende informatieve films over Latijns-Amerika was lokaalmondiaal aanwezig om met haar films bij te dragen
aan een maatschappelijke discussie rond de
situatie in Bolivia. Op 9 mei gaf zij aan de hand
van twee films een kijkje in de levens van Bolivianen van sterk verschillende rangen en standen
ten tijde van de volksopstand die bekend staat
als de ‘Gasoorlog’. In een overvolle filmzaal met
negentig zitplaatsen werd als eerste de film
‘Van Wie Is Bolivia?‘ vertoond.
Naar aanleiding van de film discussieerde het
publiek met Tony Terpstra (ICCO) en filmmaakster Mariëtte Heres over de invloed van internationale handelsverdragen en buitenlandse
bedrijven bij de exploitatie van grondstoffen in
een land als Bolivia. Na de discussie was de
film ‘Het Nieuwe Zilver’ te zien. Deze documentaire laat zien hoe vastberaden de Bolivianen
zijn om de opbrengsten van de grondstoffen
voor hen zelf veilig te stellen. Het ‘nieuwe zilver’
moet hun een uitweg bieden uit de armoede.

lokaalmondiaal droeg ook bij aan de workshop
‘WTO op menselijke maat’. Hiervoor maakte
zij een aantal korte films over de gevolgen van
de WTO-onderhandelingen. Welke gevolgen
hebben deze onderhandelingen over de liberalisering van de wereldhandel voor mensen zoals
jij en ik? Myriam van der Stichele van SOMO,
Eelco Fortuijn van FairFood, Guus Geurts van
XminY en Rian Fokker van Oxfam Novib spraken in deze eveneens volgeboekte workshop
met het publiek over de kansen en bedreigingen die de WTO biedt.

Nederlands Sociaal Forum
Van 19 tot 21 mei vond in Nijmegen het
tweede Nederlands Sociaal Forum plaats.
Onder het motto ‘Een andere wereld is mogelijk’ hebben duizenden bezoekers deelgenomen
aan 150 workshops, 27 seminars, een cultureel
programma, een filmprogramma en debatten
met internationale sprekers. lokaalmondiaal
wilde met haar films het publiek een blik laten
werpen op de ongelijke wereld. Zij presenteerde binnen het filmprogramma van het NSF
de film ‘Made in China’, die 54 mensen trok.

Daarnaast was lokaalmondiaal aanwezig met
een stand op de informatiemarkt waar informatie werd uitgedeeld en filmpjes werden
vertoond. De stand is gedurende de hele dag
druk bezocht.
Latin American Film Festival
Van 3 tot en met 10 mei vond in het Louis Hartlooper Complex in Utrecht de tweede editie
van het Latin American Film Festival plaats. Dit
festival staat in het teken van de veelzijdigheid
en rijkdom van Latijns-Amerika en de LatijnsAmerikaanse cinema.

Daarnaast verzorgde lokaalmondiaal één van
de workshops en zette die in het teken van
Bolivia en de Gasoorlog. De workshop trok
bijna veertig personen die bij gebrek aan zitplaatsen zelfs op de grond gingen zitten. De
workshop begon met een filmvertoning waarna
een hevige en geëmotioneerde discussie ont-
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stond tussen het panel bestaande uit Marijke
de Graaf (ICCO), Mariëtte Heres en Fausto
Arce Rivero en het publiek waarin zich meerdere Bolivianen bevonden. Daarbij ging het
vooral over vragen als Hoe kan Bolivia haar
enorme gas- en olievoorraden aanwenden voor
de broodnodige armoedebestrijding? Zijn er
daarbij lessen te leren uit de ervaring die we in
Nederland hebben bij de benutting van onze
gasvoorraden voor het algemeen belang? De
discussie was zo interessant en oneindig dat
de organisatoren na diverse seintjes het publiek met klem moesten verzoeken de discussie
te beëindigen en de ruimte te verlaten zodat de
volgende workshop van start kon gaan.

(actief bij diverse mondiale en Europese sociale fora voor onder andere de NOS, onzeWereld en OneWorld.nl) en Suzanne Hogendoorn
(mediamaker, verbonden aan het Vrij Media
Collectief) discussieerde hij onder leiding van
Peter Vermaas over de wijze waarop alternatieve media als www.globalinfo.nl en andere
onafhankelijke nieuwe media kunnen inspelen
op de behoefte aan informatie over internationale samenwerkingsonderwerpen bij het grotere publiek.
Festival Mundial
Op zaterdag 17 en zondag 18 juni was het
Leijpark in Tilburg voor de negentiende keer
het decor voor het grootste wereldmuziekfestival van Nederland dat meer dan zestigduizend
bezoekers trok. lokaalmondiaal was er ook en
gebruikte het festival om het grote publiek te
laten zien wat er mis is in de wereld en hoe de
bezoekers daar zelf iets aan kunnen doen.

Verder organiseerde lokaalmondiaal samen met
Both ENDS, XminY, ICCO, Oxfam Novib en
SOMO een workshop over de gevolgen van de
Economische Handelsovereenkomsten (EPA’s).
De Europese Unie onderhandelt met landen
uit Afrika, het Caribische Gebied en De Stille
Oceaan (ACS) over vrijhandelsverdragen. In
veel landen in het Zuiden, waartoe de 77 ACSlanden behoren, bestaat veel verzet tegen de
EPA’s. Zo stelden handelsministers uit Kenia
zelfs: “Als we een einde aan armoede willen
maken, moeten we een einde aan de EPA’s
maken.” lokaalmondiaal beseft dat hier in het
rijke Noorden de campagne “Stop EPA’s” nog
niet erg leeft. Daarom organiseren wij workshops als deze op het Nederlands Sociaal
Forum die daar verandering in moeten brengen.

Onder het motto ‘Music Beats Poverty’ stond
Festival Mundial dit jaar helemaal in het teken
van de millennium ontwikkelingsdoelen. Daarvoor waren acht grote paviljoens ingericht. In
ieder paviljoen stond een millenniumdoel centraal. lokaalmondiaal had MDG paviljoen 8 tot
haar beschikking om de aandacht te vestigen
op een van de belangrijkste doelen: ‘In 2015 is
er meer eerlijke handel, schuldenverlichting en
hulp.’
Tijdens het festival vertoonde lokaalmondiaal in
haar kleurrijke lounge-bioscoop een grote verscheidenheid aan films die de vele aspecten
van (on)eerlijke handel, schuld en hulp belichtten. De films werden ingeleid door een
deskundige en na afloop van de film was er
voor het publiek ruimte om vragen te stellen.

Stefan Verwer, directeur van lokaalmondiaal,
nam tijdens het Nederlands Sociaal Forum deel
aan het door de Dick Scherpenzeel Stichting
en het Vrij Media Collectief georganiseerde debat ‘Derde wereld journalistiek en alternatieve
media’. Samen met Kees Hudig (namens solidariteitsfonds XminY en vooral als coördinator
van www.globalinfo.nl), Stijntje Blankendaal
(correspondent voor onder meer Trouw en onzeWereld in Latijns-Amerika), John Verhoeven

kers te vragen hoe zij helpen bouwen aan de
wereld. De bezoekers konden de opgenomen
citaten, net als fragmenten uit Bouwen aan de
Wereld, tussen de films door bekijken.

WTO – Vrijhandel:
wat staat er op het spel?
Onderhandelingen in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) spelen zich
vaak af buiten de berichtgeving van de grote
Nederlandse media. lokaalmondiaal wil meer
aandacht voor onderwerpen van de WTO en
begon daarom in 2005 met het project ‘Vrijhandel: wat staat er op het spel?’. Hiermee wil
lokaalmondiaal de link tussen wereldhandel
en problemen als honger en armoede concretiseren. Door middel van duidelijke, heldere
nieuws- en achtergrondverslagen vanaf verschillende WTO-bijeenkomsten in de tweede
helft van 2006 wil lokaalmondiaal laten zien
welke gevolgen het beleid van liberalisering
heeft voor ontwikkelingslanden.

Veel bezoekers bleven hangen in het paviljoen
en konden op het terras genieten van een kopje eerlijke koffie geserveerd door Illimani terwijl
ze luisterden naar een djembé-optreden of naar
de klanken van sambaband El Niño. Ook konden ze in het paviljoen in discussie gaan met
medewerkers van Both ENDS en FairFood.
Tijdens het festival ontving lokaalmondiaal
honderden mensen.
VN-Conferentie tegen illegale
wapenhandel
Van 26 juni tot en met 7 juli 2006 kwamen
de Verenigde Naties bijeen in New York om
illegale wapenhandel aan banden te leggen.
Naast overheden waren ook internationale en
regionale organisaties en vertegenwoordigers
van het maatschappelijk middenveld aanwezig
om samen tot nieuwe afspraken te komen.
In tegenstelling tot de grote Nederlandse media was lokaalmondiaal aanwezig om
Nederlanders via dagelijkse internetvideo’s op
de hoogte te houden van de ontwikkelingen op
de conferentie.

In 2001 werd de zogenaamde Doha-onderhandelingsronde gestart. Hierbij komen vertegenwoordigers van alle 150 WTO-lidstaten meerdere keren bij elkaar om een overeenkomst te
bereiken over het wegnemen van handelsbelemmeringen op het gebied van onder meer
landbouw en industriegoederen. In juli 2006
vond in dit kader een WTO-top plaats in
Genève, Zwitserland. lokaalmondiaal was
aanwezig en maakte dagelijks een videoverslag dat via de websites van lokaalmondiaal
en Oneworld.nl te zien was. Nieuw waren de
vertoningen op sargasso.nl, een weblog waar
dagelijks flink wordt gediscussieerd. Het project werd mogelijk gemaakt door Hivos, Oxfam
Novib en ICCO.

Zo maakten we een portret van een Keniaan
die zijn conflict gebied ontvluchtte en topsporter werd. Daarnaast filmden we de reacties van
bezoekers op het uitblijven van een nieuw verdrag over illegale handel in kleine wapens. Ook
het spetterende concert bij de afsluiting was
via de website van lokaalmondiaal te bekijken.
lokaalmondiaal werkte hierbij samen met Oxfam
International, International Action Network on
Small Arms (IANSA) en Amnesty International.

Internationale Aids Conferentie
In Toronto werd van 13 tot en met 18 augustus
de jaarlijkse Internationale Aids Conferentie
gehouden. Een camerateam van lokaalmondiaal
was ter plaatse en maakte een aantal nieuwsitems waarmee ze haar Nederlandse publiek
informeert over wat er allemaal gebeurt op het
gebied van Aids in de Wereld. In samenwerking met ICCO, Cordaid, Edukans en Kerkinac-

lokaalmondiaal bleef echter niet alleen in haar
paviljoen, maar stuurde haar verslaggevers en
cameramensen het festivalterrein op om bezoe-
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tie maakte het team vier verhalen over de
manier waarop jongeren in hun eigen land
strijden tegen Aids. De portretten zijn vertoond
in het programma Bouwen aan de Wereld.

was met driehonderd aanwezigen uitverkocht.
Het filmverslag heeft naar schatting duizend
mensen bereikt. Het publiek gaf het evenement
op een schaal van 1 tot 10 gemiddeld een
7,9. De filmpjes van lokaalmondiaal werden op
een schaal van 1 tot 5 gewaardeerd met een
4,4. Van de ondervraagde aanwezigen laat 76
procent weten er volgend jaar weer bij te zijn.
Twee procent zal er niet bij zijn, 22 procent
weet het niet. De evaluatie toonde echter ook
aan dat de meeste aanwezigen van tevoren al
een duidelijke interesse hadden voor internationale samenwerking.

De Grote OntwikkelingsQuiz
Op zondag 12 november vond voor de tweede
keer de Grote OntwikkelingsQuiz in Nijmegen
plaats. De quiz werd georganiseerd door het
Centre for International Development Issues
Nijmegen (CIDIN), Arthouse Lux en lokaalmondiaal. Ook werd nauw samengewerkt met
Cross Your Borders om meer jongeren te betrekken bij het project. De quiz kwam tot stand
met financiële ondersteuning van de NCDO en
Oxfam Novib.

Lustrum lokaalmondiaal
Op 29 november 2006 vierde lokaalmondiaal
in het Louis Hartlooper Complex in Utrecht
haar eerste lustrum. Met samenwerkingspartners, geïnteresseerden, lokale omroepen en
mensen die ooit bij lokaalmondiaal betrokken
waren, blikten we die avond terug op vijf jaar
lokaalmondiaal.

Het doel van de Grote OntwikkelingsQuiz is
het versterken van het draagvlak voor internationale samenwerking onder een brede laag
van de bevolking. Een quiz is een laagdrempelige manier om een doelgroep te bereiken die
nog niet goed geïnformeerd is over thema’s als
globalisering en duurzame ontwikkeling. Door
de betrokkenheid van bekende Nederlanders
bij de quiz en door een gerichte mediacampagne in de lokale media is getracht deze doelgroep te motiveren de quiz bij te wonen.

Het doel van deze lustrumbijeenkomst was om
mensen te laten kennismaken met het werk,
de ontwikkeling en de ambities van lokaalmondiaal. De avond begon met een informele en
drukke borrel, waarna voorzitter Ulrich Mans
de avond officieel opende in een volle theaterzaal. Vervolgens kwamen de mensen van het
eerste uur aan het woord in een korte film over
de oprichting en de eerste periode van lokaalmondiaal.

In de quiz namen vijftien bekende Nederlanders uit de ontwikkelingssector het op tegen
vijftien geïnteresseerden die zich via een
voorrondequiz in De Gelderlander hadden
gekwalificeerd. De quiz bestond uit een mix
van vragen, film en debat. Zo nam minister Van
Ardenne het in korte debatten het op tegen de
Kamerleden Diederik Samsom (PvdA), Zsolt
Szabó (VVD) en Kees Vendrik (GroenLinks).
Na een eerste ronde van tien meerkeuzevragen
en een tweede ronde van tien open vragen won
Erik-Thijs Wedershoven de finale.

Tanja Lubbers van Oxfam Novib die vanaf het
begin betrokken is geweest bij lokaalmondiaal,
gaf haar visie op de vraag of internationale samenwerking en de media natuurlijke tegenstanders zijn. Eline Klooster (CoolPolitics), Anna
Visser (directeur LLiNK), Nico Kussendrager
(docent School voor Journalistiek Utrecht) en
Hanan Nhass (bedrijfsjournalist ICCO) kruisten

vervolgens de degens over deze vraag. Stefan
Verwer, directeur van lokaalmondiaal, besloot
het officiële gedeelte van de avond met een
persoonlijke toespraak.
Méér met Eén Dollar Per Dag
lokaalmondiaal gelooft in het multimediale
gebruik van filmproducties en beeldmateriaal.
Wij zetten de kracht van beeld als basis voor
een geïnformeerde discussie centraal in haar
activiteiten. Daarom organiseren wij niet alleen
zelf debatten, maar ondersteunen wij ook debatten en activiteiten van andere organisaties
met haar eigen beeldmateriaal.
Stichting De Oude Beuk beschikte vanaf 2005
over de zes Één Dollar Per Dag-films. In deze
films – geproduceerd door EMF en gefinancierd door Stichting De Oude Beuk – wordt
het leven in ontwikkelingslanden tastbaar gemaakt door de persoonlijke verhalen van mensen te laten zien die met grote inzet proberen
hun lot te verbeteren.
Na vertoning door de RVU in 2005 bleven deze
films ondanks hun krachtige boodschap op de
plank liggen. lokaalmondiaal en De Oude Beuk
besloten dat het belangrijk was dat deze films
meer werden gezien. In 2005 en 2006 zetten
zij een project op om met behulp van de films
grote groepen Nederlanders te informeren over
armoede en wat het betekent om in armoede te
leven. Deze films zijn dan ook op verschillende
plaatsen ingezet bij uiteenlopende activiteiten
in Nederland.
Ruim zeventig organisaties en instellingen hebben gebruik gemaakt van de films. Daardoor
hebben duizenden mensen aan de hand van de
films gediscussieerd of de films in zijn geheel
gezien. Tenslotte zijn de films in zijn geheel op
acht lokale omroepen uitgezonden.

Via de voorrondequiz zijn naar schatting drieduizend mensen bereikt. De quiz zelf in Lux
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twee persoonlijke invalshoeken krijgt de kijker
een breder en diepgaander beeld van het belang en de mogelijkheden van duurzaam toerisme, zowel voor de toerist als voor de lokale
bevolking. De film laat zien dat ‘duurzaam’ op
vakantie gaan niet moeilijk is, maar vooral dat
duurzaam toerisme ook leuk en ontspannend
is. De film wordt in 2007 vertoond op de lokale
omroepen en op de Vakantiebeurs in Utrecht.
Ook wordt de film gebruikt bij interne bijeenkomsten van Cordaid. De film is beschikbaar in
twee talen, Nederlands en Spaans.

Minister van Ardenne bezoekt Zeeland
Op maandag 27 maart bezocht de minister
voor Ontwikkelingssamenwerking Agnes van
Ardenne de provincie Zeeland. Net als het jaar
daarvoor ging de minister het land in om met
burgers te praten over wat zij zelf kunnen doen
voor duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding. In de provincie Zeeland beet zij het spits
af. lokaalmondiaal heeft van de hele dag een
filmverslag gemaakt.

Films

lokaalmondiaal maakt niet alleen televisieprogramma’s voor lokale omroepen en
korte nieuwsitems voor het internet.
Wij maken ook informatieve films en
documentaires over duurzame ontwikkeling en internationale samenwerking.
Film is een laagdrempelig medium waarmee op ideale wijze een discussie over
mondiale thema’s kan worden gestart.
Met deze films – die we regelmatig voor
andere maatschappelijke organisaties
produceren – willen we laten zien dat de
werkelijkheid complexer en kleurrijker is
dan ze nu vaak lijkt. Deze films worden
bovendien niet alleen gebruikt als inleiding op debatten en conferenties. Ze worden ook uitgezonden op lokale omroepen
waardoor ook die doelgroep wordt bereikt die niet snel een debat zal bijwonen.

EPA-film
In de afgelopen jaren zijn de WTO-onderhandelingen regelmatig mislukt. Hierdoor verschuiven
veel landen hun aandacht naar regionale handelsverdragen. Zo onderhandelt de Europese
Unie met 76 voormalige koloniën uit Afrika,
het Caribisch gebied en de Stille Oceaan
(ACS-landen). De inzet van deze onderhandelingen zijn de Economische Handelsverdragen
(EPA’s). Vanwege de historische banden krijgen ACS-landen al jarenlang handelsvoordelen
van de EU. Daardoor hebben zij bijna volledig
vrije toegang tot de Europese markt.
In de EPA-onderhandelingen eist Europa dat
zij dezelfde vrije markttoegang krijgt van de
ACS-landen. Dat klinkt eerlijk maar omdat de
ACS-landen behoren tot de armste landen
ter wereld, kan vrijhandel met de EU dramatische gevolgen hebben voor deze landen. Hun
producenten kunnen op dit moment moeilijk
concurreren met de goedkope (en vaak gesubsidieerde) westerse producten.
In samenwerking met Oxfam Novib en ICCO
maakte lokaalmondiaal een film die waarschuwt
voor de gevolgen van vrijhandel tussen de Europese Unie en de ACS-landen. Deze film is
gebruikt bij verschillende debatten over EPA’s
en is uitgezonden op lokale omroepen. De
presentatie van deze film was in handen van
Vincent Rusland.
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Op het programma stonden onder andere
gesprekken met lokale politici over de millennium ontwikkelingsdoelen en met lokale ondernemers over verantwoord ondernemerschap.
Daarnaast werd de Zeeuwse Wereldatlas
gepresenteerd en kregen een aantal betrokkenen een kans om hun lokale initiatieven te
presenteren.

PUM
Voor de organisatie Project Uitgezonden
Managers (PUM) maakte lokaalmondiaal in
december een pilot voor een corporate video.
Zij gebruikt dit communicatiemiddel om
medewerkers en belangstellenden te informeren over de doelstellingen, de werkwijze en de
resultaten van de organisatie. lokaalmondiaal
heeft een korte corporate video gemaakt over
de activiteiten van PUM in Bolivia. De korte film
is goed ontvangen, waarmee de basis is gelegd voor een vervolg in 2007.

Fill the Gap!
Fill the Gap! is een initiatief van OneWorld
Nederland, HIVOS en het International Institute
for Communication and Development (IICD).
Het doel van het project is om de hele wereld
te betrekken bij en te laten profiteren van
nieuwe technologische ontwikkelingen.
Tijdens de vierde editie van Fill the Gap! op 30
november stond het thema ‘Investeren in de
informatiesamenleving’ centraal. Onder leiding
van Rindert de Groot gingen zes deskundigen
uit het veld van Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO) met elkaar in discussie.
lokaalmondiaal was aanwezig en maakte een
videoverslag dat te zien was op de sites van Fill
the Gap!, lokaalmondiaal en OneWorld.

Cross Your Borders
Cross Your Borders is een driedaags onderwijsproject over ontwikkelingsvraagstukken
voor het voortgezet onderwijs. Middelbare
scholieren maken in een aantal lessen kennis
met veel aspecten van de ontwikkelingsproblematiek, zoals oneerlijke handel. Voor een
gastles die Cross Your Borders ontwikkelde
voor Oxfam Novib heeft lokaalmondiaal het
audiovisuele gedeelte geproduceerd. Bestaand
beeldmateriaal is opnieuw gemonteerd met
als resultaat enkele filmpjes die aansluiten bij
de Oxfam Novib gastles over katoenhandel. In
deze filmpjes speelt Giel Beelen de hoofdrol.

Duurzaam toerisme
In deze documentaire voor Cordaid gaan twee
presentatoren, Mariëtte Heres en Daniel Borba
Lefèvre, ‘duurzaam’ op vakantie in Bolivia en
de Dominicaanse Republiek. Tijdens hun reis
onderzoeken zij duurzame vormen van
toerisme. Door te kiezen voor twee landen en
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Gelderse Wereldspelen
Voor Gelderse scholen die in het schooljaar
2005/2006 het programma De Gelderse Wereldspelen uitvoeren, organiseerde COS Gelderland op 18 november 2006 een bijzondere
sportmanifestatie, waarbij het verhaal áchter de
sport centraal stond.

Cocaboeren in Colombia
Voor Cordaid is lokaalmondiaal in 2006 gestart
met de productie van een documentaire over
het leven van cocaboeren in Colombia. De film
draait om de vraag wat de invloed is van de
teelt van cocaplanten op de lokale bevolking.
De film schetst een indringend beeld van het
leven in Colombia aan de hand van persoonlijke verhalen. Zo probeert Rosalda met haar
twee kinderen rond te komen van een klein
stukje grond waarop zij coca verbouwt sinds
haar man is gedood door guerrillastrijders.

Net als de Olympische Spelen hebben ook de
Gelderse Wereldspelen verbroedering tot doel.
Verbroedering tussen verschillende culturele
groepen in Nederland maar ook tussen Nederland en de rest van de wereld. Sport is namelijk
een prima middel om mensen in het Zuiden
te ondersteunen ze kansen te bieden of ze er
weer bovenop te helpen.

Haar verhaal illustreert de complexiteit van de
situatie in Colombia. Kleine zelfstandige boeren
bevinden zich namelijk tussen partijen met verschillende belangen. Aan de ene kant zijn er de
nationale en internationale maatregelen tegen
de illegale cocateelt. Aan de andere kant strijdt
de plaatselijke guerrilla om handelsrechten van
die coca. Door deze situatie is coca echter het
enige product waarmee deze boeren het hoofd
boven water kunnen houden. Deze documentaire wordt begin 2007 afgerond.

COS Gelderland vroeg lokaalmondiaal om
verslag te doen van deze dag. En zo konden
ook de mensen die niet aanwezig waren op
het filmpje zien hoe vierhonderd leerlingen van
middelbare scholen kennis met elkaar maakten
en ervoeren hoe sport kan bijdragen aan de
vaak moeilijke situatie van jongeren elders in de
wereld.

Stop clustermunitie
De Clustermunitie Coalitie is een internationaal
netwerk van maatschappelijke organisaties die
zich inzetten voor de afschaffing van clustermunitie. lokaalmondiaal heeft voor de Nederlandse
partners van de Clustermunitie Coalitie – Pax
Christi, Unicef, Stichting Vluchteling, Human
Rights Watch, Amnesty International, Oxfam
Novib en Handicap International – een film gemaakt over clusterbommen.

IMD
Tijdens de campagnes voorafgaand aan de
Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen in november waren op uitnodiging van het Instituut
voor Meerpartijen Democratie (IMD) verschillende politici uit jonge democratieën over de
hele wereld aanwezig. Zij ondervonden van
dichtbij hoe het Nederlands politieke systeem
functioneert. lokaalmondiaal heeft voor het IMD
een filmverslag gemaakt van het bezoek van
deze buitenlandse politici. Aan het begin van
2007 is dit filmpje uitgezonden op de lokale
omroepen. De film is beschikbaar in twee talen,
Nederlands en Engels.

In de film wordt getoond welke gevolgen het
gebruik van clustermunitie in gewapende conflicten kan hebben voor onschuldige burgers.
Vaak ontploffen de bommen niet meteen en
worden zo gevaarlijke ‘boobytraps’ voor de
lokale bevolking. In Europa zijn al verschillende
initiatieven ontstaan om het gebruik van clustermunitie te verbieden. Nederland doet hier

34

echter vooralsnog niet aan mee. De Nederlandse tak van de Clustermunitie Coalitie wil onder
andere door deze film een proces van bewustwording en educatie starten en een heldere
internationale wetgeving formuleren, waaraan
lokaalmondiaal graag heeft bijgedragen.

Critical Mass
Met de tentoonstelling ‘Denk buiten je Inbox’
bereikt Critical Mass jongeren uit het voortgezet onderwijs en het ROC met vragen over
hun eigen identiteit en gedrag. Hoe worden zij
beïnvloed door groepsprocessen, de media en
de politiek? De tentoonstelling maakt gebruik
van ervaringen uit Rwanda en Bosnië. lokaalmondiaal maakte een korte film die een plaats
kreeg binnen de tentoonstelling.

Geld maakt wel gelukkig
Veel ontwikkelingslanden worden nog dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van de
enorme schuldenlast. Veel ontwikkelingsorganisaties pleiten al jaren voor schuldenverlichting.
Voor de ‘Geld Maakt Wel Gelukkig’- campagne
van Jubilee produceerde lokaalmondiaal een
afsluitende video, waarin de resultaten van de
campagne werden gecommuniceerd.
Stand Up Against Poverty
De mondiale campagne tegen armoede (Global Campaign against Poverty) was zo’n groot
succes in 2005 dat het een vervolg kreeg in
2006 met de grootste recordpoging tegen
armoede: ‘Stand Up Against Poverty’. Op 17
oktober stonden wereldwijd miljoenen mensen
op tegen armoede. lokaalmondiaal maakte een
videoverslag van een aantal recordpogingen
in Nederland. Daarnaast werd een korte videopresentatie gemaakt over de recordpoging.
Wereld in Woorden
De parlementsverkiezingen in 2006 leidden
niet alleen tot een filmpje voor het IMD. In
samenwerking met Wereld in Woorden en
Cordaid werden debatfilmpjes geproduceerd
die vertoond werden tijdens het Cordaid verkiezingsdebat over het ontwikkelingsbeleid van de
Nederlandse regering.
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Organisatieontwikkelingen

De professionalisering van lokaalmondiaal is in 2006 voortgezet. Vooral de
interne organisatie is verstevigd.
Allereerst werden de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden verbeterd en
meer in lijn gebracht met de in de mediasector gangbare arbeidsvoorwaarden.
Daarnaast zijn er verbeteringen aangebracht in het personeelsmanagement.
Het systeem van functioneringsgesprekken en beoordelingsstructuur zorgt nu
voor een betere begeleiding van de medewerkers in hun professionele ontwikkeling en creëert meer duidelijkheid met
het oog op hun taken en verantwoordelijkheden. Tot slot werd aan het eind van
het jaar een nieuw kantoor betrokken,
waardoor de professionele uitstraling verbeterde en ruimere werkplekken konden
worden ingericht.

Samenwerkingsverbanden
met andere organisaties
Ook in 2006 werden de activiteiten van lokaalmondiaal mogelijk gemaakt door de samenwerking met verschillende organisaties. Het
programma Bouwen aan de Wereld kwam tot
stand met financiering van de Nederlandse
Commissie voor Duurzame Ontwikkeling
(NCDO), Oxfam Novib en ICCO. De meerwaarde van deze samenwerking lag in het
verleden vooral op financieringsvlak. Toch wil
lokaalmondiaal ook meer gebruik maken van
het netwerk en de kennis van deze organisaties. Tegelijkertijd wil de organisatie haar journalistieke onafhankelijkheid, zoals vastgelegd in
het redactiestatuut, bewaken. Ook wordt een
redactieraad ingesteld waarin vertegenwoordigers van deze organisaties zitting hebben genomen met wie lokaalmondiaal van gedachten
wil wisselen over relevante thema’s en ontwikkelingen in ons vakgebied.
Naast de samenwerking in het kader van
Bouwen aan de Wereld, waren ICCO en
Oxfam Novib van groot belang bij een aantal
projecten rondom het maken van mondiaal
nieuws. Oxfam Novib droeg daarnaast bij met
het ondersteunen van het tijdschrift JOIN, het
resultaat van het project Beyond (y)our World.
Voor dit project werd een relatief grote subsidie ontvangen vanuit het subsidieprogramma
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Xplore (NIZW) waarbij Xplore vooral een grote
rol speelde bij het ontwikkelen van het programma met het kader dat zij aan uitwisselingen stelt. Ook de Hogeschool Utrecht speelde
een belangrijke rol door het ter beschikking
stellen van een deel van haar curriculum voor
24 studenten en door de inzet van haar staf.
Stichting De Oude Beuk stelde lokaalmondiaal
in staat om in de slipstream van het project
Méér met Eén dollar per dag een duidelijke en
brede communicatiestrategie te ontwikkelen en
te implementeren. Deze strategie bevorderde
niet alleen het gebruik van de ‘Één Dollar per
dag’-films van EMF, maar versterkte ook lokaalmondiaal als organisatie. Vanuit Hivos ontving
lokaalmondiaal een bijdrage voor de website en
haar internetactviteiten.

om losse en kortlopende opdrachten die vanuit
financieel oogpunt van belang zijn voor de
organisatie, maar die vooral ook bijdragen aan
de diversiteit in de samenwerkingsverbanden
van lokaalmondiaal. Een grote partner in dat
kader was ontwikkelingsorganisatie Cordaid
die lokaalmondiaal in staat stelde twee films te
produceren.
De mensen van lokaalmondiaal
De mensen van lokaalmondiaal zijn in 2006
verder gegroeid. Zo is het aantal werknemers
toegenomen van negen in eind december 2005
tot vijftien een jaar later. Maar er heeft zich niet
alleen een kwantitatieve groei voorgedaan.
Kritische zelfreflectie en de introductie van
nieuwe beleidsprocedures hebben ertoe geleid
dat lokaalmondiaal efficiënter en kwalitatief
beter is gaan functioneren. Voor 2007 wordt
een nog grotere stap voorwaarts verwacht met
de introductie van een systeem voor competentiemanagement, een nieuwe organisatiestructuur en de verhuizing naar een nieuw bedrijfspand.

Verder is lokaalmondiaal actief op zoek gegaan
naar uitbreiding van haar strategische samenwerkingsverbanden. Het gaat hierbij om een
aantal Scholen voor de Journalistiek op het vlak
van journalistieke uitwisselingen; de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON)
voor activiteiten richting lokale omroepen;
LLiNK met betrekking tot nationale televisie;
de Dick Scherpenzeel Stichting als het gaat
om beïnvloeding van de reguliere journalistiek;
onzeWereld wat betreft schrijvende media;
en globalisering.org (België), globalisering.
com (Nederland), sargasso.nl en NOVUM als
het gaat om internet. In 2007 zal deze samenwerking, waar mogelijk, worden voortgezet en
geïntensiveerd.

Het bestuur
Het bestuurslidmaatschap van lokaalmondiaal
is onbetaald. Wel kunnen bestuursleden een
vergoeding ontvangen ter compensatie van
reiskosten en overige kosten die gemaakt zijn
in het kader van de uitvoering van hun bestuurstaken.
In 2006 kwam het bestuur in totaal zes keer
bijeen waarbij zij veel aandacht besteedde aan
het beleidsplan en de strategische koers van
lokaalmondiaal richting 2010. Met het zoeken
naar een aantal nieuwe bestuursleden uit
diverse achtergronden en disciplines en met
het installeren van een Comité van Aanbeveling, heeft de organisatie zich goed voorbereid
op toekomstige ontwikkelingen. Het bestuur
heeft in zijn werkwijze een belangrijke stap
genomen door met de aanbevelingen vanuit

Daarnaast is lokaalmondiaal lid van OneWorld
en zal zij komend jaar het lidmaatschap aanvragen van Partos, de branchevereniging voor
Nederlandse particuliere organisaties die
actief zijn op het terrein van de internationale
samenwerking. lokaalmondiaal heeft verder
intensief samengewerkt met een groot aantal
maatschappelijke, milieu- en ontwikkelingsorganisaties in Nederland. Het gaat hierbij veelal
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ATANA’s cultural governance, de eigen bestuurscultuur en werkwijze kritisch te bekijken.
Dit proces is nog niet ten einde. In 2007 zet
het bestuur nieuwe stappen in het vernieuwingsproces waarbij de aanbevelingen vanuit
Cultural Governance opnieuw als uitgangspunt
dienen.

In 2006 bestond het bestuur van lokaalmondiaal uit de volgende personen:
Ulrich Mans (voorzitter)
Ulrich is werkzaam als senior adviseur bij het
ministerie van Buitenlandse Zaken. Verder is hij
extern adviseur bij Pax Ludens, Foundation for
Training and Research in Conflict Resolution.
Ook werkt hij op het IR Department van de
Webster University Leiden.

Naast de strategische oriëntatie was er voldoende ruimte voor de bespreking van de
reguliere verslaglegging vanuit de directie aan
het bestuur wat betreft de acquisitieplanning
en de financiële en inhoudelijke verslagen
zoals kwartaalverslagen, de jaarrekening en
het jaarverslag 2005. Daarbij is veel aandacht
besteed aan de wijze waarop de directeur het
bestuur informeert. Van belang hierbij was de
vaststelling van het huishoudelijk reglement,
waarin de vergadercyclus is vastgelegd en de
taken van de directeur met betrekking tot de
verslaglegging richting het bestuur. Dit past in
het brede kader van de professionalisering van
lokaalmondiaal.

Jan Manders (penningmeester)
Jan is al vanaf de oprichting belast met de
penningen van lokaalmondiaal. Naast deze
bezigheden is hij werkzaam als accountant.
Igor van der Vlist (secretaris)
Igor is adviseur kennisontwikkeling en
kwaliteitsfunctionaris bij Osmose, adviesbureau
voor multiculturele vraagstukken. Hij werkte
voor het adviesburo Context en als projectmedewerker bij Oxfam Novib. Daarnaast is hij lid
van de Projectenadviescommissie van Stichting
Stedenband Nijmegen Massaya.
Giovanni Massaro (bestuurslid
personeelszaken)
Giovanni is hoofd van de afdeling Perslink van
Mira Media.

Met het in 2006 ontwikkelde competentiemanagement systeem worden de stafleden beter
begeleid in het behalen van hun doelstellingen
en hun persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor
zal de effectiviteit van de staf toenemen. Het
bestuur heeft eind 2006 het personeelsbeleid
voor lokaalmondiaal vastgelegd. Met het vastleggen van nieuwe financiële procedures en
het verfijnen van de financiële projectadministratie heeft lokaalmondiaal meer controlemechanismen ingebouwd waardoor de financiële
duurzaamheid van de organisatie is vergroot.
Met het vergroten van de checks and balances
kan de organisatie zo haar (financiële) risico’s
beter beheersen.

Hong Tong Wu (bestuurslid public
relations)
Hong Tong is coach, adviseur en projectmanager bij H.T. Wu Consultancy. Daarnaast is hij
werkzaam als docent aan de Hogeschool voor
Economische Studies, Amsterdam. Verder is hij
mentor bij ATANA, een netwerk dat culturele
diversiteit binnen besturen wenst te bevorderen, en gespreksleider bij FORUM, een instituut voor multiculturele ontwikkeling in Utrecht.
Bovendien is hij voorzitter, programmaleider

40

en presentator bij de Stichting Chinese Radio,
Amsterdam.
Begin 2007 heeft Jan Manders het bestuur
verlaten en sindsdien verstrekt hij als stafmedewerker financiën één dag in de week de staf
van lokaalmondiaal. Hong Tong Wu heeft de
plek van Jan als penningmeester overgenomen.

Daniel Borba Lefèvre, Thomas Hurkxkens,
André van der Stouwe 				
Camera/Montage: Patrick Dorré, Els de Kort
Mark van Rotterdam, Vincent Rusland
Communicatie & Campagnes: Desiré Dekker,
Niek Hermsen
Staf op projectbasis
Naast de vaste staf werkte een aantal mensen
op projectbasis bij lokaalmondiaal. In 2006
waren dit Mariëtte Heres voor de film over
duurzaam toerisme, Juan Pablo Morris voor de
film over cocaboeren in Colombia en Yvette
Paz Soldan voor de films over duurzaam toerisme en de pilot voor PUM. Tevens werd in het
kader van de VN-conferentie over illegale
wapens samengewerkt met Micha Hollestelle.

Staf in regulier dienstverband
Ook in 2006 heeft de staf van lokaalmondiaal
een grote groei doorgemaakt. Drie voormalige
stagiair(e)s Journalistiek kwamen de redactie
van Bouwen aan de Wereld versterken. Het
gaat om Hilde Bast (per 1 maart), André van
der Stouwe (per 1 juli) en Charly Blokpoel (per
1 augustus). Een deel van Charly’s activiteiten
bestond uit de vervanging van Heleen. Op
1 september kwam Daniel Borba Lefèvre in
dienst als redacteur projecten.

Stage- en werkervaringsplaatsen en
vrijwillige redacteuren
lokaalmondiaal ontvangt graag stagiair(e)s en
jongeren die werkervaring willen opdoen. Zij
kunnen binnen lokaalmondiaal hun kennis en
vaardigheden wat betreft journalistiek, editing
en communicatie op een intensieve en informele manier verbeteren. Daarnaast zorgen zij
vaak voor een kritische en frisse blik op de
organisatie.

Mark van Rotterdam trad op 1 mei in dienst als
editor/cameraman. Patrick Dorré trad na zijn
stage in het voorjaar van 2006 in dienst voor
het maken van leaders en bumpers. Aan het
einde van het jaar werd zijn contract ontbonden
in verband met het vervolg van zijn studie. Niek
Hermsen kwam vanaf 7 maart bij lokaalmondiaal werken als medewerker communicatie en
campagnes.

Aan het begin van 2006 liep Patrick Dorré
stage op de montage afdeling. Patrick kwam
van de opleiding MBO Fotonica in Ede. Later
in het jaar is hij aangenomen om één dag in de
week bumpers en leaders te ontwikkelen. In de
zomermaanden liep Daniël Stanisavljevic stage
bij lokaalmondiaal vanuit de opleiding Fotonica
in Ede. Daarin oriënteerde hij zich op het werk
als cameraman en deed hij zijn eerste ervaringen op als editor. In de tweede helft van het
jaar kwam Michel Lenaerts (opleiding Fotonica
in ‘s-Hertogenbosch) de montage afdeling versterken. Michel richtte zich zowel op camera als
op montage. Hij heeft een waardevolle bijdrage
geleverd aan het programma Bouwen aan de

Margo Vlamings verliet lokaalmondiaal als
vormgever met een regulier dienstverband.
Wel bleef zij als freelancer betrokken bij al onze
grafische uitingen. In december vertrok Yvonne
Maas naar Omroep Brabant en Els de Kort
naar Omroep Gelderland.
In 2006 bestond de staf van lokaalmondiaal uit de volgende personen:
Directeur: Stefan Verwer
Administratie: Heleen Nurja
Hoofdredactie: Tjitske Schipstra
Eindredactie: Yvonne Maas
Redactie: Hilde Bast, Charly Blokpoel
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Wereld en rondde begin 2007 zijn stage af.

genomen.

Op de redactie werkte in de eerste maanden
van het jaar André van der Stouwe als stagiair
aan het programma Bouwen aan de Wereld.
Toen zijn stageperiode afgelopen was, werd
zijn stagecontract omgezet in een werknemerscontract voor 32 uur in de week. André kwam
van de opleiding journalistiek in Zwolle. Richard
van Luttikhuizen was stagiair bij lokaalmondiaal
van maart tot juli 2006. Ook hij kwam van de
opleiding journalistiek in Zwolle. Hij heeft gewerkt aan het programma Bouwen aan de
Wereld en deed daarvoor redactie en verslaggeving. In de zomerperiode kwam Sofie
Smeets een inhoudelijke bijdrage leveren aan
het programma. Zij studeerde culturele antropologie in Utrecht en deed haar keuzestage in
de zomermaanden bij lokaalmondiaal. Zij heeft
zich met name bezig gehouden met research
en redactie voor ‘Bouwen aan de Wereld’. In
september kwam Leonie Bruens bij ons werken. Zij was een stagiaire van de school voor
journalistiek in Zwolle. Ze heeft veel gedaan op
het gebied van redactie en verslaggeving.
In december hebben we afscheid van haar

Helga van Boxtel heeft in de eerste helft van
het jaar stage gelopen vanuit haar opleiding
Communicatiewetenschappen (Radboud Universiteit Nijmegen). Zij heeft zich beziggehouden met de communicatie rondom ‘Bouwen
aan de Wereld’, met de website en de organisatie van evenementen als de Afrikadag, het
Nederlands Sociaal Forum en Festival
Mundial. Dominique van ’t Schip is cultureel
antropoloog, afgestudeerd aan de Universiteit
Utrecht. Om werkervaring op te doen heeft ze
in het najaar enkele maanden gewerkt op de
communicatieafdeling. Daar heeft ze zich gericht op de communicatie rondom ‘Bouwen aan
de Wereld’ en het onderhoud van de website.
In 2006 werd de samenwerking met de vrijwillige redacteuren afgebouwd. Alleen met vrijwilliger Jan Stap werd voor bepaalde items van
Bouwen aan de Wereld samengewerkt.
De nevenfuncties van de directie
De directie van lokaalmondiaal wordt sinds
2004 gevormd door Stefan Verwer. De directeur van lokaalmondiaal had vanaf april 2006
zestien uur per week beschikbaar ter uitvoering
van zijn taak. Daarnaast was hij tot april werkzaam bij Stichting Both ENDS als projectmedewerker Handel EU/ACP om daarna als
projectmedewerker externe communicatie bij
de Stichting Nederlands Comité voor IUCN
(The World Conservation Union) in dienst te
treden.

het bestuur nam Stefan Verwer eens in de zes
weken deel aan de bestuursvergaderingen.
Vanaf februari 2006 was hij lid van het Comité
van Aanbeveling van het Nederlands Sociaal
Forum (een passieve functie). Sinds augustus
2004 is hij op persoonlijke titel lid van de ZuidNoordcommissie, het adviesorgaan van de
kamerfracties van de Partij van de Arbeid over
Noord-Zuidvraagstukken. De Zuid-Noordcom-

misie vergadert acht keer per jaar.
Sinds juni 2005 is de directeur op persoonlijke
titel lid van de Ledenraad van LLiNK, die vier
keer per jaar vergadert. Toen de Raad van
Toezicht van LLiNK begin maart aftrad, heeft
Stefan voor een periode van drie maanden
zitting genomen in de interim Raad van Toezicht, die belast was met het herstellen van
de rust na de turbulente periode die de jonge
omroep had doorgemaakt. Daarnaast was de
interim Raad van Toezicht belast met de dagelijkse gang van zaken binnen LLiNK en kreeg zij
de verantwoordelijkheid om een nieuwe Raad
van Toezicht te installeren. Ook deze taak was
niet betaald.

Kritische zelfreflectie en de introductie van nieuwe beleidsprocedures hebben ertoe geleid dat lokaalmondiaal efficiënter en kwalitatief
beter is gaan functioneren.

Naast deze dienstverbanden adviseerde hij de
Dick Scherpenzeel Stichting. Hiervoor ontving
hij geen vergoeding. De Dick Scherpenzeel
Stichting richt zich op het analyseren en stimuleren van berichtgeving over niet-westerse
landen en Noord-Zuid verhoudingen in de
Nederlandse media. De stichting organiseert
discussies en is de initiator van de jaarlijkse
‘vergeten verhalen’-publicatie. Als adviseur van
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Nawoord

1 Bouwen aan de Wereld
Ten eerste: door het uitzenden van het televisieprogramma Bouwen aan de Wereld op lokale omroepen. Bouwen aan de Wereld is een
prikkelend en laagdrempelig programma over
globalisering, internationale handel, vluchtelingen, schulden en ontwikkelingssamenwerking.
Het programma vertaalt complexe vraagstukken
naar de belevingswereld van lokale kijkers. Met
duidelijke voorbeelden die laten zien wat jij kan
doen voor een betere wereld!

toespraak ter afsluiting
van het eerste lustrum
van lokaalmondiaal
Vijf jaar geleden lanceerden wij lokaalmondiaal,
niet groots, maar wel vol ambities. Wij wilden
meer mensen betrekken bij internationale samenwerking. Wij wilden laten zien dat ontwikkelingssamenwerking alleen maar kan werken
in een meer rechtvaardige wereld, in een wereld waar globalisering alleen maar winnaars
kent! Wij verbaasden ons over de geringe
aandacht voor ontwikkelingssamenwerking in
de media. Deze aandacht was bovendien vaak
negatief, oppervlakkig en generaliserend. Wij
misten de reportages die de uiteenlopende
gevolgen van globalisering nou eens echt duidelijk zouden uitleggen. Kortom, wij wilden een
alternatief creëren voor de bestaande media!
En zo ontstond lokaalmondiaal: een jonge
mediastichting die bewustwording wil creëren
over internationale samenwerking, door haar
publiek te informeren en te activeren. Zo hopen
wij bij te dragen aan een betere wereld.

2 Mondiaal Nieuws voor wereldburgers
Ten tweede plaatst lokaalmondiaal nieuwsitems
over mondiale onderwerpen op verschillende
internetsites. Nieuwsverhalen die elders niet
verteld worden, maar die JIJ absoluut niet mag
missen!
3 Meer dan televisie: debatten, films,
uitwisselingen
Maar lokaalmondiaal is meer: Zo gebruiken wij
onze films en documentaires als ondersteuning
van debatten, campagnes, en festivals. Wij
zenden jonge journalisten naar ontwikkelingslanden om hun blik te verruimen en hun wereld
te vergroten. Zodat zij in de toekomst als dagblad- of televisiejournalist meer aandacht zullen
hebben voor mondiale vraagstukken. Verder
dragen wij bij aan debatten of organiseren wij
de debatten zelf, zoals nu…
Deze keer niet over rechtvaardige globalisering of eerlijke handel, nee, over de droom van
lokaalmondiaal... namelijk dat lokaalmondiaal
ooit overbodig is omdat de mainstream media
programma’s maken en informatie bieden die
Nederlanders nodig hebben om een bewuste
keuze te maken voor die betere wereld. Een
droom? Idealistisch? Noem ons naïef, maar wij
werken hieraan; al vijf jaar en nog zo lang als
het nodig is.

lokaalmondiaal doet dat op drie manieren.
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Wij zijn hier vanavond om te vieren dat we vijf
jaar met enthousiasme, veel inzet en plezier een
organisatie hebben opgericht. Een organisatie
die staat, getuige ons beleidsplan voor de komende jaren. Maar een organisatie bestaat uit
mensen en de mensen die lokaalmondiaal gemaakt hebben tot wat het nu is wil ik allemaal
bedanken!
...een paar verdienen speciale aandacht:
natuurlijk mijn collega’s Vincent, Heleen,
Patrick, Els, Mark, Hilde, André, Charly, Yvonne,
Thomas, Desiré, Niek, Mariëtte, Tjitske, Daniel,
Femke, Renske, Wouter, Daan en Jaap:
sommigen zijn al weer ergens anders aan de
slag gegaan, maar lokaalmondiaal is hun werk...
En dan het bestuur, oud en nieuw: Hong Tong,
Giovanni, Klaus, Bregje, Suzanne, John, Igor,
Jan en Uli. Ik wil ze allemaal persoonlijk
bedanken... net als alle vrijwilligers en organisaties die ons de afgelopen jaren hebben ondersteund en die ook de komende jaren geloven in
onze plannen.
Ik vergeet er twee, namelijk mijn medeoprichters: Anne Kempers en Marco de Swart. Tegen
jullie zou ik willen zeggen: ik hoop dat lokaalmondiaal nu en over vijf jaar, nog steeds het
initiatief is, dat jullie hebben opgebouwd en
waar jullie onze droom van toen en nu in
herkennen...
Maar lokaalmondiaal kan dat niet zonder steun
van anderen. Als ik de zaal in kijk ben ik trots,
niet wat ik zelf heb bereikt, maar hoe jullie mij
en ons hebben geholpen tot wat we nu zijn.
Dat verdient een applaus. Dank je wel en tot
snel!
Deze toespraak werd uitgesproken op 29
november tijdens het feest ter gelegenheid van
het vijfjarig bestaan van lokaalmondiaal door
Stefan Verwer, directeur lokaalmondiaal.
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7

Balans per 31 december 2006
ACTIEF

Jaarrekening
Alle bedragen zijn vermeld in Euro’s.

31 december 2006

31 december 2005

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Inventaris
Apparatuur
Computers

4.206
16.884
10.922

–
12.998
6.209
32.012

19.207

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Debiteuren
Nog te ontvangen bedragen
Vooruitbetaalde bedragen

9.087
    43.948
     5.374

27.317
    31.838
     4.263

Liquide middelen

58.409
194.024

63.418
3.120

Totaal

284.445

85.745

40.489

23.910

PASSIEF

EIGEN VERMOGEN
Besteedbaar vermogen
KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren
Belastingen en premies
sociale verzekeringen
Vooruitontvangen bedragen
Nog te betalen bedragen

Totaal
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30.525

29.999

18.846
173.476
    21.109

7.534
15.000
    9.302
243.956

61.835

284.445

85.745
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Staat van Baten en Lasten over 2006
Realisatie 2006

Baten
Subsidies en opbrengsten uit
projecten
Uitvoeringskosten eigen
organisatie
Organiseren/coordineren
In % van baten eigen
fondsenwerving

Algemene toelichting

Begroting 2006

Realisatie 2005

410.877

     280.711

289.876

     
72.305

     
68.940

     
53.839

17,6%

18,6%

24,6%

Netto baten

338.572

211.771

236.037

Totaal beschikbaar voor
doelstelling

338.572

211.771

236.037

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

GRONDSLAGEN VOOR DE
RESULTAATBEPALING

Algemeen
Indien niet anders is vermeld worden de activa
en de schulden opgenomen tegen nominale
waarde.

Voor de bepaling van de resultaten worden
naast de beginselen van voorzichtigheid,
realisatie en toerekening van uitgaven en
ontvangsten aan de periode waarop ze betrekking hebben, de volgende meer specificieke
grondslagen gehanteerd.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd
tegen aanschaffingswaarde, verminderd met
lineair berekende afschrijvingen op basis van
de economische levensduur.

Subsidies en opbrengsten uit projecten
Onder dit hoofd zijn opgenomen de door de
verschillende non-government organisaties en
particuliere instellingen verstrekte bijdragen ten
behoeve van uitvoering van activiteiten en de
opbrengsten van in opdracht gemaakte documentaires.

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde, rekening houdend met
mogelijke oninbaarheid, bepaald door
individuele beoordeling.

Kosten eigen organisatie
Onder de kosten eigen organisatie worden
verstaan de in het jaar bestede, respectievelijk
de aan het jaar toe te rekenen bureaukosten,
alsmede de kosten voor de organisatie van
Lokaal Mondiaal.

Besteed aan doelstelling
Activiteiten

     321.993

     211.771

     212.804

Overschot

    16.579

      –

    23.233

Overschot is toegevoegd aan
het vrij besteedbaar vermogen

    16.579

       –

    23.233

Eigen vermogen
Aan deze post wordt het saldo van de staat
van baten en lasten toegevoegd dan wel
onttrokken.

Lonen en salarissen, sociale lasten en
overige kosten
De personeelskosten en overige kosten worden gewaardeerd tegen de werkelijk bestede
bedragen.
Afschrijvingen
De afschrijvingen op de materiële vaste activa
worden berekend door middel van vaste
percentages van de verkrijgingsprijs, op basis
van de economische levensduur.
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Toelichting bij de Balans

Toelichting bij de Balans vervolg
2005

2006
Materiële vaste activa

31-12-2006

31-12-2005

0
7.800
0
0
0
0
0
0
0
5.000
16.000
9.840
5.308
43.948

10.956
7.800
200
1.252
3.188
482
200
5.160
2.600
0
0
0
0
31.838

3.335
1.335
204
0
217
283
5.374

1.685
1.335
204
756
0
283
4.263

193.996
28
194.024

2.946
174
3.120

Nog te ontvangen bedragen

Boekwaarde per 1 januari
Investeringen

19.207
21.263

18.384
7.528
40.470
8.458
32.012

Afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december
De afschrijvingspercentages zijn als volgt:
Inventaris  
Apparatuur
Computers

25.912
6.705
19.207

20%
20%
25%-33%

De investeringen in 2006 zijn als volgt
te specificeren:
Kantoormeubels
Recorder DVCAM DSR-11 & statief
Camera PD 170
Zenderset
Laptop HP Pavilion
Printer Dell Laser
Laptop Compact Evo
Laptop Apple iBook
Netwerkrouters
Computer Apple Mac Pro
Computer Apple BTO iMac

4.206
2.943
4.165
625
1.649
509
500
1.324
574
2.809
1.959
21.263

CNV, Gendercampagne
NCDO, bijdrage Zappen naar de wereld
Gemeente Renkum, loonkostensubsidie WWB
ANVR, leerbedrijf van het jaar
NCDO, Earth Charter
CNV, Wereldvrouwen
GTI foundation
Stichting de Oude Beuk, one dollar a day
Cidin, OS Quiz
NCDO, bijdrage Maak het Waar Campagne
NCDO, bijdrage Bouwen aan de Wereld
NIZW, bijdrage Beyond (y)our world
PUM, bijdrage wervingsfilm

Vooruitbetaalde bedragen
Ziekteverzuimverzekering
Kostbaarhedenverzekering
Instrumentenverzekering
Vooruitbetaalde bedragen
Ziekengeld
Waarborgsom STUG

Liquide middelen
31-12-2006

31-12-2005
Postbanken, rekening courant
Kas

Debiteuren
Nominale waarde

9.087
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27.317
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

Toelichting bij de Balans vervolg
2006

2005

Subsidies en opbrengsten uit projecten

Realisatie
2006

Begroting
2006

Realisatie
2005

52.590
80.000
50.307
5.000
40.800
15.750
14.000
0
4.622
0
0
0
7.500
0
0
0
0
0
0
750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.392
280.711

37.577
56.190
0
35.450
5.160
37.899
29.000
5.704
28.256
8.100
5.000
0
0
0
500
1.002
0
0
2.000
0
0
0
2.600
2.048
4.739
5.000
14.658
0
0
0
0
0
0
0
0
1.602
4.249
3.142
289.876

Besteedbaar vermogen
Algemene reserves
Stand per 1 januari
Resultaat 2006 volgens winstbestemming

23.910
13.579

677
23.233

Stand per 31 december

37.489

23.910

Bestemmingsreserve
Stand per 1 januari
Toevoeging 2006 volgens winstbestemming

0
3.000

0
0

Stand per 31 december

3.000

0

0
100.000
48.944
3.000
11.563
9.969
173.476

15.000
0
0
0
0
0
15.000

7.802
197
8.249
4.861
21.109

5.876
157
1.851
1.418
9.302

Vooruitontvangen bedragen
Hivos, bijdrage 2006
Oxfam Novib, bijdrage Bouwen aan de Wereld 2007
Ministerie van Buitenlandse Zaken, bijdrage 2007
ICCO, Project EPA’s
Cordaid, bijdrage Duurzaam Toerisme
Cordaid, bijdrage Coca Colombia

Nog te betalen bedragen
Vakantiegeldverplichting
Nettolonen
Nog te betalen kosten
Nog te betalen declaraties
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Oxfam Novib
NCDO
Xplore
Cordaid
Stichting de Oude Beuk
Hivos
ICCO
Pax Christi
CNV Internationaal
Stichting Both Ends
Somo
Fair Food
COS West Brabant
COS Gelderland
Stichting Oikos
Schone kleren campagne
Critical Mass
Illimani
Lux Nijmegen
EVS
IMD
Jubilee
Cidin
EMF
One World
Wereldwinkels
Indigo
PUM
Ministerie van Buitenlandse Zaken
D-reizen
Instituut Clingendaal
Cross your Borders
Wereld in woorden
FNV Mondiaal
Kerk in actie
ANVR
Doorberekende kosten
Overige inkomsten

83.010
86.116
58.049
44.954
41.715
22.646
19.000
4.639
4.622
1.300
0
700
6.000
1.300
4.230
0
1.480
400
2.250
750
3.500
2.000
0
0
4.368
0
0
5.308
2.719
2.221
682
3.271
2.116
461
491
-1.252
1.831
0
410.877

Overige gegevens

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten vervolg

Organiseren / coördineren
Personeelskosten
Loonkostensubsidies
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Communicatiekosten
Algemene kosten
Bestuurskosten

Activiteiten
Kosten produceren items Arnhem
Kosten produceren items Amsterdam
Kosten produceren items overige steden
Kosten redactie
Project Van Wie Is Bolivia?
Project Gender CNV International
Project WTO-conferentie Hong Kong
Project Beyond (y)our world
Project Duurzaam Toerisme
Project Wereld Sociaal Forum
Project One dollar a day
Project cocaboeren Colombia
Project Wapen conferentie
Project wervingsfilm PUM
Project Festival Mundiaal
Project Aids conferentie
Project Earth Charter
Project LM-award
Project EMF
Project Schone kleren
Project Film Pax Christi
Overige projecten
Onvoorzien
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Realisatie
2006

Begroting
2006

Realisatie
2005

34.874
-6.500
8.999
14.601
12.113
7.146
1.072
72.305

32.570
0
7.920
6.450
11.000
8.500
2.500
68.940

27.586
-12.500
13.079
10.890
6.788
6.509
1.487
53.839

227.937
1.496
1.691
1.489
1.840
0
1.906
37.854
11.364
6.562
7.687
5.388
5.362
4.520
2.600
2.035
0
0
0
0
803
1.459
0
321.993

144.463
0
3.000
0
0
0
0
43.200
0
0
10.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.608
211.771

109.220
25.334
1.291
2.062
43.502
12.130
6.219
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.050
5.500
2.416
1.014
1.302
-236
0
212.804

Winstbestemming
Van het overschot is E 13.579 toegevoegd aan
de overige reserves.
E 3.000 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve voor het maken van een website.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na
balansdatum voorgedaan, die in de
jaarrekening vermeld dienen te worden.
Accountantsverklaring
De accountantsverklaring is opgenomen op
pagina 56.
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