
 

SISABplus  
Stichting Internationale Samenwerking Breukelen, 
Loenen en Maarssen 
 
Lokale betrokkenheid bij internationale samenwerking is in 
Breukelen al levendig sinds de jaren ’60 en ’70 van de vorige 
eeuw. In Breukelen werd in 1968 ook de eerste wereldwinkel 
van Nederland geopend. Na lange jaren op verschillende 
wijzen actief te zijn, werd op 31 december 2003 SISAB 
gesticht. De Millenniumdoelen hebben altijd een belangrijke 
rol gespeeld bij SISABplus en met de komst van de Global 
Goals was het een logische stap om daarmee aan de slag te 
gaan. 
 
Rol met de gemeente 
De gemeente is op een aantal manieren betrokken bij het werk van SISABplus. Ze ontvangen een 
kleine subsidie van €350 per jaar om de bankrekening, het secretariële werk en attenties voor 
sprekers te bekostigen. Hiernaast stelt de gemeente per jaar €2.000 beschikbaar voor projecten van 
lokale groepen uit Stichtse Vecht die zich inzetten voor internationale samenwerking en bijdragen aan 
één of meer duurzame ontwikkelingsdoelen. Verder stelt de gemeente Stichtse Vecht de trouwzaal 
van voormalig gemeentehuis Breukelen vier keer beschikbaar aan bijeenkomsten van SISABplus. Er 
is dus enig contact met de gemeente en er is waardering voor het werk van het platform, maar ze 
spelen geen grote uitvoerende rol. 
 

Thema-avonden 
De voornaamste activiteiten van het lokale platform 
zijn thema-avonden. Deze avonden vinden ongeveer 
vier keer per jaar plaats en iedere keer wordt er een 
ander thema behandeld. De thema’s worden altijd 
gekoppeld aan de Global Goals. Zo zijn er al thema-
avonden geweest over het beëindigen van armoede, 
duurzame en eerlijke kledingindustrie en duurzame 
energie in ontwikkelingslanden. Met een gemiddelde 
opkomst van 50 bezoekers en een programma van 
ca. tweeënhalf uur zijn deze avonden altijd goed 
gevuld.  
 
Platform SISABplus heeft een grote reikwijdte in de 
gemeente Stichtse Vecht. Met meer dan 300 actief 

geïnteresseerden hebben ze op grote schaal bekendheid weten te wekken voor internationale 
samenwerking en de Global Goals. Het doel is om alle Global Goals een keer aan bod te laten komen 
tijdens de bijeenkomsten, om alles goed onder de aandacht te brengen. 
 
Samenwerkingen 
Gemeente Stichtse Vecht is ook een Fairtrade gemeente. SISABplus zat in de werkgroep om de 
gemeente een zodanige te maken en hun wethouder Linda Dort is Fairtrade ambassadeur. Daarnaast 
wordt er zo nu en dan samengewerkt met de plaatselijke Wereldwinkel. Vrijwilligers van de 
Wereldwinkel zijn wel vaak aanwezig bij de bijeenkomsten en op 26 oktober 2017 is er in 
samenwerking een bijeenkomst georganiseerd. 
 
Meer informatie 
Bent u benieuwd naar andere werkzaamheden of wilt u 
contact opnemen met SISABplus? Ga dan naar 
www.sisabplus.nl of mail naar dongenac@hetnet.nl (Ad 
van Dongen). 
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