
Activiteiten die in 2014 gehouden zijn: 
 
a Uitwisseling leerlingen Groenhorst College met Poolse leerlingen 

Een keer in Nederland (in april) en een keer in Polen (in mei). 
Stichting Razem is bij het begin van deze uitwisseling betrokken geweest, maar heeft nu geen 
rol meer bij de organisatie van deze uitwisseling. 
Duur: 2 x 1 week 
Aantal deelnemers: 45 Poolse deelnemers en 45 Nederlandse deelnemers 

 
b Ontmoeting Dorpshoofden Mieścisko met sleutelfiguren Dorpsgericht werken in De Bilt  

Het was een interessante uitwisseling omdat Mieścisko kiest voor een van bovenaf gestuurde 
aanpak terwijl de Bilt probeert de stem van de bewoners in de dorpen en wijken meer 
invloed te geven. 
Dinsdag 31 maart werden de bezoekers door burgemeester Gerritsen op het gemeentehuis 
welkom geheten met koffie en gebak. Na een presentatie over het Gebiedsgericht Werken in 
De Bilt door wijkcontactambtenaar Miranda de Freitas volgde een levendige 
gedachtewisseling over verschillen en overeenkomsten in beide gemeenten. 
Elk van de 22 bestuurlijke kernen van Mieścisko wordt bestuurd door een gekozen 
dorpshoofd (in het Pools sołtys, uitgesproken als “sowtis”). Zo’n kern beslaat gewoonlijk een 
dorp of enkele gehuchten.  Het dorpshoofd wordt bijgestaan door een dorpsraad en heeft als 
taak de contacten te onderhouden met de gemeenteraad en de plannen van de raad uit te 
voeren. 
Duur van de activiteit: 5 dagen  
Aantal Nederlandse deelnemers: 17 
Aantal Poolse deelnemers: 8 

 
c St. Michael’s Markt in Polen in september.  

Op de markt werden kleding en andere goederen uit Nederland verkocht. De opbrengst van 
deze verkoop  is verstrekt aan de Kindergarten in Mieścisko.  
Duur van de activiteit: 5 dagen  
Aantal Nederlandse deelnemers: 17 
Aantal Poolse deelnemers: 6 
De verkoop van de in onze gemeente ingezamelde spullen op de jaarlijkse Michaelsmarkt in 
Mieścisko was ook dit jaar weer een succes! De 16 vrijwilligers van Razem werden op de 
markt bijgestaan door een aantal inwoners van Mieścisko. Dat was best handig want veel 
handen maken licht werk en Pools is geen gemakkelijke taal. Toch kwamen de vingers vaak 
van pas bij het noemen van de prijs. Met de opbrengst van deze actie zal de plaatselijke 
kleuterschool verder worden opgeknapt. 

 
d De zgn. verdubbelingsbijdrage  die we aan Mieścisko schenken in het kader van 

gecontinueerd beleid is via de gemeente Miescisko overgedragen aan de bibliotheek in 
Mieścisko. 
 

e Kaartenverkoop en Tuinverkoop in Nederland door mevr. Backx e.a.: 
Duur: 2 dagen 
Aantal Nederlandse deelnemers: 6  
In 2014 is de opbrengst van deze activiteit overgedragen aan de brandweer in Sarbia. 
 
 
 



f Boerderijverkoop op zaterdag 27 september 
Op de boerderij van de familie Kemp in Maartensdijk is ook dit jaar weer een grote 
garageverkoop gehouden. Men kon daar o.a. terecht voor brocante, curiosa, serviesgoed, 
kleding en speelgoed, boeken en planten, bijzonder mooie handgemaakte kaarten en nog  
veel meer!  
De Stichting Razem heeft deze markt georganiseerd en de opbrengst is besteed aan een goed 
doel in onze Poolse zustergemeente Mieścisko. De afgelopen jaren werden o.a. de 
kleuterschool, ouderenwerk en bibliotheek daar gesteund. 
 

g Reünie Nederlandse vrijwilligers/deelnemers aan de St. Michael’s Markt: 
Duur: 1 avond  
Aantal Nederlandse deelnemers: 20. 

 


