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Impressies van de missie naar Varna (Bulgarije)
Eind augustus vond vanuit Dordrecht en de Drechtsteden een handelsmissie plaats naar Varna in
Bulgarije. Deze missie was primair gericht op de maritieme sector. Naast een regionale
overheidsdelegatie onder leiding van burgemeester Brok van Dordrecht, vertegenwoordigers van
regionale maritieme bedrijven en het georganiseerde bedrijfsleven, deskundigen op het gebied van
arbeidsvoorziening en de directeur van het Dordrechts Museum, was ook de Stichting Stedenband
Dordrecht-Varna met een viertal personen vertegenwoordigd. Veel steun werd ook gegeven vanuit
de Nederlandse ambassade in Sofia, met name door de ambassadeur zelve.
Het zakelijk deel van de missie concentreerde zich op een discussie-forum met een groot aantal
vertegenwoordigers van het maritieme bedrijfsleven uit Varna. Dit forum bestond uit een plenaire
sessie, waarin veel relevante informatie over beide regio’s werd uitgewisseld, en een deel zgn.
‘business to business’-meetings. Over dit laatste deel zullen de betrokken bedrijven desgewenst nog
afzonderlijk rapporteren. De eerste geluiden daarover waren zeker positief. Het meest concreet in de
actuele handelsrelaties is het gegeven, dat in opdracht van Drechtstedelijke bedrijven al diverse
(bagger)schepen in Varna zijn, worden en (naar verwachting) gaan worden gebouwd, tot volle
tevredenheid van de opdrachtgevers (IHC en Dutch Dredging/Sliedrecht). De momenteel in aanbouw
zijnde schepen zijn tijdens de handelsmissie ook bezocht.
De delegatie van de Stedenband (drie bestuursleden en de coördinator) heeft daarnaast diverse
contacten gehad met maatschappelijke en culturele instanties in Varna. Allereerst is een bezoek
gebracht aan Villa Rivièra, dagverblijf voor mensen met een verstandelijke beperking. Daar heeft
burgemeester Brok symbolisch een cheque van € 10.000,- overhandigd namens het bedrijf
Alphatron . Villa Rivièra kan voor dit bedrag diverse projecten realiseren in het belang van de
bewoners. Er bestaan al concrete plannen voor een broodoven en een tuinhuis voor
buitenactiviteiten. Ook is een bezoek gebracht aan Evrini, een organisatie in een achterstandswijk
van Varna die opvang verzorgt voor probleem-kinderen. Daaraan is onlangs een bedrag geschonken ,
afkomstig van de IHC-foundation en particulieren, ter leniging van de noden als gevolg van een
overstromingsramp die vorig jaar zomer een deel van Varna heeft getroffen. Zowel bij Villa Rivièra als
bij Evrini werd onze delegatie met veel enthousiasme en dankbaarheid ontvangen.
Er zijn voorts contacten gelegd met een aantal jongeren-organisaties, mede in relatie tot het
gegeven, dat Varna in 2017 Jeugdhoofdstad van Europa wordt. Vooral van het contact met de
jongerenorganisatie ‘Traditions, spirit and culture’ , gericht op het stimuleren bij jongeren van
tradities en folklore in muziek en dans, hebben wij veel verwachtingen. Er zal worden gestreefd naar
optredens in Dordrecht volgend jaar, zomogelijk in combinatie met de tentoonstelling van het ‘Goud
van de Traciërs’. Voor dit laatste heeft vooral de directeur van het Dordrechts Museum zich, met
succes, ingespannen.
Een bezoek aan de Naval Academy, een belangrijke bron voor de ‘oplevering’ van academisch
geschoolden op nautisch en technisch gebied, heeft ons geleerd, dat een zeer groot deel van de daar
afgestudeerden zijn/haar werkkring vindt buiten Bulgarije. Daar liggen voor de Drechtsteden dus ook

mogelijkheden. Eén van de doelen van de handelsmissie was immers ook het bezien van de
mogelijkheden voor de werving van (tijdelijk) personeel uit de afgestudeerde Varnese technici in de
metaalbewerking. In deze sector bestaat in de Drechtsteden immers een groot tekort.
Tijdens het forum is evenwel duidelijk geworden, dat ook in de regio Varna zelf op dit punt bepaalde
kwalitatieve tekorten bestaan. Reden waarom onze wervings-activiteiten zodanig zouden moeten
zijn, dat jonge Bulgaarse technici in onze regio wel ervaring zouden kunnen opdoen, waarna zij in
eigen land een dimensie kunnen gaan toevoegen aan de kwaliteit van de productie, en daarmee aan
de concurrentie-kracht van de Bulgaarse bedrijven. Met andere woorden: een ‘braindrain’ vanuit
Bulgerije naar West Europa moet worden vermeden.
Tenslotte zijn door onze delegatie nog gesprekken gevoerd over de bevordering van het toerisme
naar (en mogelijk ook vanuit) Varna. Een bijzonder onderdeel daarvan zou kunnen zijn het medisch
toerisme, in relatie tot de diverse kuur-mogelijkheden waarover Varna beschikt.
Al met al waren de activiteiten binnen en parallel aan de handelsmissie naar Varna wat onze
Stichting betreft zeer leerzaam en nuttig. Mede gelet op het 15-jarig bestaan van onze Stedenband
in 2016 liggen er nog veel nader uit te werken activiteiten voor ons als huiswerk te wachten.
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