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Activiteitenplan 2022
Stedenband Groningen-Moermansk
Het jaar 2021 stond in het teken van een fenomeen dat de hele wereld trof: de coronapandemie. Torenhoge
besmettingscijfers, IC’s die sneller volliepen dan het zorgpersoneel aankon, vele te betreuren doden en door
dezelfde ziekte voor de nabestaanden geen kans om fatsoenlijk afscheid te nemen. Razendsnel ontwikkelde
vaccins, ongekend grote vaccinatieprogramma’s, coronamaatregelen die nu eens losgelaten en dan weer
strakgetrokken werden – opeens wist iedereen wat onzekerheid betekende.
En toch heeft dat mensen er niet van weerhouden om door te gaan met de plannen van voor de pandemie. De
meeste mensen pasten zich wonderwel aan, gingen thuis werken, thuis lesgeven met lespakketten van school,
online vergaderen, hybride werken, bleven op 1,5 meter van elkaar, staken mondkapjes in jas- en broekzakken
en tassen, hielpen elkaar waar het kon en hadden begrip als iets niet doorging. Inmiddels verlangen we allemaal
naar een leven dat ons doet denken aan de tijd van voor de pandemie. Want hoewel we ons best doen om ons
aan te passen aan nieuwe omstandigheden, kost het ons ook steeds meer moeite om contact zo veel mogelijk te
mijden. We zoeken afleiding in het maken van nieuwe plannen voor het tijdperk ná corona – ook al doen we dat
niet meer zonder een slag om de arm te houden. Het recente verleden heeft ons wijzer gemaakt.
Dat doorzettingsvermogen zien we ook zeker terug in de activiteiten die de Stedenband Groningen-Moermansk
in 2022 wil realiseren.

Activiteiten voor 2022
In april 2022 wil een nieuwe groep leerlingen uit de vijfde klas van het Willem Lodewijk Gymnasium op bezoek
gaan bij Gymnasium 1 in Severomorsk. Severomorsk, dat net ten noorden van Moermansk ligt, is de thuishaven
van de Russische Noordelijke Vloot en ligt in een – ook voor Russen – verboden militaire zone. Severomorsk en
Moermansk werken nauw samen. In 2021 is de volledige leiding van Gymnasium 1 in Severomorsk vervangen,
maar het goede nieuws is dat een van de nieuwe leiders jaren geleden in Groningen is geweest en coördinator
Engels is. Zij staat zeer positief tegenover de uitwisseling. In het najaar van 2021 wordt het thema voor de
uitwisseling vastgesteld. Mocht het bezoek toch niet doorgaan, dan wordt een online alternatief ontwikkeld.
De leerlingen van het Praedinius Gymnasium en het Werkman Stadslyceum hadden in 2021 vooral via internet
contact met hun partner, het Music College uit Moermansk. Dat leidde in het voorjaar tot twee muziekclips op
YouTube; deze muziekclips horen bij een grote rockopera die de scholen vanzelfsprekend live willen uitvoeren.
De uitvoering zal plaatsvinden in 2023; in het voorjaar van 2022 staat een kort werkbezoek gepland van twee
leerlingen en twee docenten aan Groningen.
Samenwerking tussen het Beatrix Kinderziekenhuis en het kinderziekenhuis in Moermansk. De volledige leiding
van het kinderziekenhuis is in 2020 door hogerhand vervangen, zoals dat wel vaker gebeurt in Rusland.
Aanvankelijk viel het niet mee om contact te leggen met de nieuwe leiding. Moermansk is zwaar getroffen door
corona, onder meer doordat de meeste besmettingen van het Kola Schiereiland naar ziekenhuizen hier worden
gestuurd. Onlangs is er echter positief gereageerd op een herhaalde poging tot contact vanuit het Beatrix
Kinderziekenhuis. We hebben goede hoop dat de samenwerking zal voortduren.
De stichting Nadjezda (opgezet in Moermansk door ouders van meerderjarige meervoudig gehandicapte
kinderen; ‘nadjezda’ betekent ‘hoop’ in het Russisch) wil graag contact blijven houden met Groningen om op de
hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Vooral de omgang met en opvang van meervoudig
gehandicapten na hun 18de levensjaar heeft hun belangstelling. De stedenband ondersteunt dit project door
met regelmaat pakketten met hobbymateriaal naar Moermansk te sturen. De artikelen die op de dagbesteding

worden gemaakt, worden in Groningen verkocht; het verdiende geld komt volledig ten goede aan Nadjezda. De
stedenband wil in 2021 en 2022 actief op zoek naar structurele verkooppunten in Groningen, o.a. in
samenwerking met de Rotary Groningen. Voor Bommen Berend 2022 is in elk geval een kraampje gereserveerd!
In 2021 zijn er zaadjes geplant voor nieuwe projecten. Een van die projecten is leesbevordering onder de jeugd
i.s.m. Pabo Stenden Groningen. Nederland scoort internationaal slecht op dit gebied; de jeugd leest nauwelijks
boeken. Leespromotie staat dan ook hoog op de agenda van de Nederlandse onderwijsinstellingen. De gemeente
Moermansk heeft een internationaal projectvoorstel gedaan: ‘Lezen zonder grenzen’, waarbij kinderen in
Moermansk en hun partnersteden op social media in gesprek gaan over hun favoriete boek. Pabo Stenden is
enthousiast over dit project en ziet vele toepassingen: gezamenlijk didactisch onderzoek, gezamenlijke
lessenserie, gezamenlijk vakoverstijgend werken. Het project staat momenteel in de kinderschoenen, zo moet
er nog een werkzaam format ontwikkeld worden. De ambitie bij alle betrokken partijen is om hier een langdurig
project van te maken, indien mogelijk met uitwisselingen.
Voormalig Stadsdichter Renée Luth heeft in de zomer van 2021 een voorstel gedaan voor een poëzieproject
waarbij dichters uit Groningen dichten over Moermansk en andersom. Uitwisselingen (in 2022 en 2023) kunnen
dan weer tot nieuwe gedichten leiden, die kunnen worden gepubliceerd.
Schrijfster Aafke Steenhuis (geboren in de provincie Groningen) is met haar man bezig met een boek over
wereldhavens. Hier hoort natuurlijk een hoofdstuk over Moermansk bij, de enige ijsvrije haven ter wereld. De
stedenband ondersteunt dit project met contacten, visum, verblijf etc.
Handelscontacten blijven onzeker en moeilijk met een land als Rusland. Toch zijn er mogelijkheden. In 2021 en
2022 worden handelscontacten cruciaal voor de stedenband, aangezien sponsor Gasterra heeft aangekondigd
haar sponsoring af te bouwen naar 2024, als ze ophoudt te bestaan. Dat betekent dat de stedenband voor een
uitdaging gesteld staat om nieuwe sponsors te zoeken, een van de speerpunten voor 2022.
Of een uitwisseling tussen de gemeentebesturen van Moermansk en Groningen in 2022 weer een vervolg
krijgen, is op dit moment niet te voorspellen. De huidige burgemeester Koen Schuiling wil zeker een bezoek
brengen aan Moermansk, maar een bezoek zal pas kunnen plaatsvinden na de verkiezingen in maart. Wie dan
de burgemeester is, valt op dit moment nog niet te zeggen.
Tot slot
Onze kernopdracht ligt in het tot stand brengen en onderhouden van contacten met mensen en organisaties in
Moermansk, ook met mensen binnen organisaties die in het huidige Rusland zwaar onder druk staan. Naar
aanloop van de parlementsverkiezingen in Rusland (september 2021) zijn veel kritische organisaties door het
Kremlin bestempeld als buitenlands agent, waardoor deze organisaties extreem voorzichtig te werk moeten gaan
of zelfs verboden zijn. Wij initiëren en ondersteunen projecten die zijn opgezet door het maatschappelijk
middenveld, en laten waar mogelijk anderen ‘meeliften’ met onze contacten. De oprichting van REKA (Russisch
en Oost-Europese Kennisalliantie, september 2021) op initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken doet
ons dan ook deugd. Deze alliantie sluit naadloos aan bij de missie van de Stedenband Groningen-Moermansk: de
scheefgegroeide wederzijdse beeldvorming tussen Nederland en Rusland vergroten door de burgers van
Groningen en Moermansk rechtstreeks met elkaar in contact te brengen zodat ze van elkaar kunnen leren en die
ervaring en kennis van elkaar, elkaars steden en elkaars landen kunnen overbrengen op anderen.
Groningen, september 2021

