
Het Platform Global Goals Aa en Hunze is na een 
raadsbesluit in 2010 opgericht, destijds voor de 
Millenniumgemeente campagne. Het platform vindt het 
belangrijk dat de Global Goals breed bekend worden en 
richt zich daarbij op ideeën om samen te werken, voor jong 
en oud. Uit de 17 doelen heeft het platform er zes gekozen: 
doel 1 (Geen armoede), doel 2 (Geen honger), doel 4 
(Kwaliteitsonderwijs), doel 6 (Schoon water en sanitair), doel 7 (Betaalbare en duurzame energie) en 
doel 8 (Eerlijk werk en economische groei).  
 
Burgers die acties willen organiseren, kunnen bij het platform terecht. Het platform stimuleert en 
faciliteert door infomateriaal, banners en gadgets  beschikbaar te stellen. De inwoners van Aa en Hunze 
kunnen daarnaast ook een subsidie tot €500 aanvragen ter ondersteuning van projecten die bijdragen 
aan de Global Goals.  
 
Het platform bestaat uit vrijwilligers, een ambtenaar, een raadslid, de vertegenwoordiger van de kerk en 
de wethouder. Ook brengt het platform in een raadscommissie verslag uit van de activiteiten.  
  
 

Wat doet Platform Global Goals Aa en Hunze?  
Naast het verstrekken van subsidie en ondersteunding aan de inwoners, 
organiseert het platform ook zelf acties zoals het ondersteunen van de 
voedselbank door een actie in de lokale supermarkt, of fairtrade bananen 
uitdelen (met informatie over de Global Goals!) bij sportactiviteiten. 
Daarnaast hebben er al zes edities van Day for Change op basisscholen 
plaatsgevonden, waarbij het platform een microkrediet verstrekt aan de 
leerlingen. Zij zoeken vervolgens uit hoe ze dit krediet kunnen vergroten 
en het uiteindelijke bedrag komt ten goede aan een goede doelen actie. 
Hierdoor zijn de leerlingen en hun ouders nu bekend met de Global 
Goals. Naast deze spraakmakende acties vinden er ook bijeenkomsten 
plaats. Zo wordt er ook in de kerk over de Global Goals gesproken en 
wordt er met regelmaat informatie versterkt naar de kerkelijke gemeente.  
 
Kijk voor meer informatie op de website, www.aaenhunze.nl/globalgoals. 

Met vragen kunt u terecht bij mevrouw Toltsje Scheringa, voorzitter Platform Global Goals Aa en Hunze, 
via tscheringa@directblue.nl of met Ineke Wilkens, contactambtenaar bij de gemeente Aa en Hunze via 
telefoonnummer: (0592) 26 78 80 of iwilkens@aaenhunze.nl.  
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