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¡Cómo No!, het informatieblad over de
Stedenband, wordt uitgegeven door Amigos de
Matagalpa van Stedenband Tilburg-Matagalpa.
¡Cómo No! verschijnt drie maal per jaar met een
oplage van 700 exemplaren.
Voor een gratis abonnement kunt u zich wenden tot
de Stedenband Tilburg-Matagalpa:
Adres: Stationsstraat 31
5038 EC Tilburg
Tel:
013-5368706
E-mail: stedenband@tilburg-matagalpa.nl
Web: www.tilburg-matagalpa.nl
Bank: ING-bank: NL98 INGB 0002 7835 14
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Lydia, begunstigde van FUMDEC, met een medewerkster
in haar keuken;
foto: Frans van Hoek

Motten
‘Er wonen twee motten in me ouwe jas. En die twee motten die
wonen d’r pas ...’, zong Dorus (Tom Manders). Dat moet ergens eind
jaren vijftig, begin jaren zestig zijn geweest. Mijn tante Marijke was
fan van Dorus en heeft toentertijd ooit samen met mijn oom Jan een
van zijn tv-shows bijgewoond. We hebben die avond met de hele
familie voor ons zwart wit tv’tje zitten kijken of we mijn oom en tante
in het publiek zagen zitten en hebben daardoor zowat niks van de
show meegekregen.
Nu het voorjaar wordt, vliegen er weer motjes door mijn huis. Het
Perzisch tapijt wordt allengs opgegeten door mottenlarven. De
krengen zijn moeilijk weg te krijgen en verstoppen zich onder m’n
tapijt of onderin de mand met sokken. Motten zijn na teken mijn
meest gehate dieren. Als ik in Nicaragua had gewoond, dan zouden
dat vast kakkerlakken zijn geweest. Die zijn ook met veel, zijn ook
moeilijk uit te roeien en kruipen ook in donkere hoekjes weg, bij
voorkeur onder je matras. In hospedaje San Martín in Matagalpa
waar ik ooit enkele weken met een groepje ‘stedenbanders’ verbleef,
kwamen ze iedere avond ‘aanwaaien’ als we op de veranda nog wat
zaten te drinken voor het slapen gaan. Je moest je hand op je glas
rum houden anders kukelde er zo’n stinkbeest in, jakkes! Gelukkig
verdwenen ze na enkele minuten weer als bij toverslag. Nu de motten
nog. Ik ben niet zo tolerant als Dorus.
‘... Je raakt gewoonweg van je stuk als je het ziet, dat pril geluk. Hij
vreet me hele jas kapot alleen voor haar, die dot van een mot. Ik noem
haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotten van motten, in me
ouwe jas.’

Marian
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Weer andere opzet ¡Cómo No!
Sinds twee jaar verschijnt de ¡Cómo No! drie maal per jaar in plaats van vier keer. Dit
vanwege een verlaging van de gemeentelijke subsidie aan de Stedenband in 2012. Helaas
moeten we nu nog een stapje terug doen, omdat we ook geen beroep meer kunnen
doen op de campagnegelden die wij de afgelopen jaren kregen van het Landelijk Beraad
Stedenbanden en Hivos.
Maar in plaats van de ¡Cómo No! terug te brengen tot twee nummers, hebben
we een manier bedacht om toch drie keer per jaar te kunnen verschijnen.
Er komen twee gewone nummers uit en het derde nummer wordt een dun
nummer, waarin het jaarverslag integraal wordt opgenomen. Hiermee besparen
we de aparte druk- en verwerkingskosten van het jaarverslag. Ook gaan we de
jaarlijkse brief met het verzoek om een vrijwillige bijdrage voortaan integreren in
de ¡Cómo No! zelf. Daarmee besparen we de kosten van een extra mailing. Het
voordeel van toch drie nummers is dat we bij de drukker onder het lage BTWtarief vallen. Het enige nadeel van drie nummers is dat we de het blad bij de
post niet meer voor het periodiekentarief kunnen aanleveren, maar we hopen
dat meer mensen de ¡Cómo No! willen gaan bezorgen, zodat we ook deze
kostenpost omlaag kunnen brengen. Belangstelling voor een bezorgwijk? Laat
het ons weten!
Tot slot: al veel lezers lezen de ¡Cómo No! nu digitaal. Maar vooralsnog willen
we graag vasthouden aan een papieren én een digitale versie zolang dat
haalbaar is. Wilt u liever op de digitale mailinglijst, stuur dan een mail naar
stedenband@tilburg-matagalpa.nl
Wij hopen op uw begrip en zijn nog steeds blij met u als lezer, donateur,
belangstellende of vriend. Mocht u willen reageren of andere ideeën hebben om
de ¡Cómo No! betaalbaar te houden, dan houden wij ons natuurlijk van harte
aanbevolen.

Miranda van der Klaauw,
namens de redactie

Ter nagedachtenis aan Jos Grootzwagers
Jos wist dat hij niet veel tijd meer had. De tijd die hem gegund
werd wilde hij nog wel met wat mooie plannen invullen.
Hoewel hij ook nog voor ons, voor anderen ... Maar hij werd
ingehaald. Zo jammer.
Jos wilde op zijn crematie geen sprekers. Hij liet muziek
horen die hem geraakt had, van muzikanten die hij had leren
kennen. Verder moesten we zelf maar een beeld van hem
bewaren.
Dus deze tekst blijft kort. Met dank voor zijn warmte en
voor al die jaren trouwe steun. Hij was zoveel meer dan onze
boekhouder. Hij was oprecht geïnteresseerd in de mensen
om hem heen en in de onderwerpen van de vele organisaties
waarvoor hij de boeken bij hield. Veel reizen heeft hij gemaakt
onder meer naar Matagalpa, dat hem warm ontving.
Anneke van Luijken
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Reizen zit ons in het bloed
Alle Tilburgers kunnen -op eigen kosten- mee naar Matagalpa, want de Stedenband bestaat
dertig jaar en dat zullen ze weten, die Tilburgers. In de vorige ¡Cómo No! en ook in kranten
heeft het gestaan: de reis gaat door!
Rond de 25 mensen kwamen naar de kennismakingsavonden, nieuwsgierig en/
of belangstellend. Niemand wist precies hoe en wat, samen gingen we het wiel
uitvinden en zo geschiedde. Nu -een maand later- ligt er mede dankzij Stijn
Couwenberg een veelzijdig reisschema: voor ieder wat wils, zowel cultureel
als toeristisch, zowel informatief als ontspannen en zowel individueel als
collectief. Stijn woont in Matagalpa, kent het land, weet de wegen te vinden
zowel letterlijk als figuurlijk in het grote ‘bos’ van Nicaragua. Hij zorgt voor de
onmisbare contacten.
Allereerst hebben de reizigers de unieke mogelijkheid deel te nemen aan de
festiviteiten en activiteiten die gepland gaan worden in de jubileumweek
(21-27 juli) Dankzij de vele contacten van de Stedenband zal de groep
ruimschoots kennis kunnen maken met (het leven van) onze vrienden en
vriendinnen in Matagalpa. Ook zal in de jubileumweek uitgebreid aandacht
geschonken worden aan de projecten, waarbij de Stedenband betrokken is.
Op 28 juli gaan we dan beginnen aan de rondreis door (het westen van) het
land. We bezoeken de highlights van het land zoals de steden León en Granada
en het eiland Ometepe. Er is een keur aan bezoeken en excursies, begeleid
door deskundige gidsen. Het karakter van de reis is avontuurlijk, maar met veel
aandacht voor veiligheid en hygiëne. Het wordt een beslist interessante en leuke
reis, waarvan we zeker in één van de volgende nummers van de ¡Cómo No!
verslag zullen doen.

straat in León
foto’s: internet
Ometepe

Toon Oomen

Carnaval met de Güegüense
Om het dertigjarig jubileum te vieren, liep de
Stedenband zondag 2 maart mee in d’n Opstoet met
de Güegüense, een folkloristisch hoogstandje met
muziek en dans uit Nicaragua. Het Tilburgse motto
van 2014 is ‘Doede dè dikkels?’ en ons antwoord:
‘Joa, en dè haauwe we nog wel dertig jaor vol!’
Het satirisch straattheaterstuk El Güegüense (spreek uit
kuèkuènse) is in heel Nicaragua bekend. Het wordt elk
jaar van 17 tot 27 januari opgevoerd in de Nicaraguaanse
stad Diriamba tijdens de patroonsfeesten ter ere van
de heilige San Sebastián. In het stuk komen Spaanse en
inheemse cultuurelementen samen in een combinatie
van theater, dans en muziek. Het stuk wordt gezien
als een van de meest kenmerkende folkloristische en
literaire uitingen uit de koloniale tijd van Latijns-Amerika.
4
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El Güegüense, schilderij van William Caceros
foto’s: internet
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foto: Angelique Vaartjes • wethouder Berend de Vries in Moeder- en Kindcentrum

foto boven: Frans van Hoek • Edita, begunstigde microkrediet

foto onder: Jan Duijvekam jr. • rozenverkoop TTM
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V o o r w o o r d
Beste vrienden van onze Stedenband,

Graag willen we jullie verslag doen van de activiteiten die verricht zijn in het kader
van onze stedenband met het Nicaraguaanse Matagalpa. We blikken terug op het
afgelopen jaar, waarin we met volle kracht onze inzet hebben getoond. Blij waren
we met het bezoek van wethouder Berend de Vries aan onze zusterstad. Hij was
onder de indruk van de resultaten en dat is een belangrijk uitgangspunt voor de
toekomst. Tijdens het bezoek van de wethouder werd het Moeder- en Kindcentrum
‘Las Mujeres del Cuá’ officieel geopend. Erg trots zijn we op dit resultaat, waarmee
in Matagalpa een flinke stap werd gezet voor een betere zorg voor moeder en kind.
Een welgemeende dank namens het bestuur van de Stedenband aan alle betrokkenen is hier zeker op zijn plaats.
2013 is ook het jaar waarin SBO Zonnesteen en OBS Panta Rhei vierden dat ze al 25
jaar een intensieve scholenband onderhouden met tal van scholen in Matagalpa.
Een unieke prestatie, waarbij naar schatting 5.000 Tilburgse kinderen contacten legden met Matagalpese jeugd, les kregen op hun scholen over het leven van kinderen
in Nicaragua, feest vierden en geld bijeenbrachten om tal van projecten in Matagalpa te kunnen realiseren. Mede door hun inzet konden steeds meer kinderen in Matagalpa en de wijde omgeving naar school. De activiteiten van de AOb rondom de
campagne ‘Stop Kinderarbeid’ sloten naadloos aan bij de andere onderwijsdoelen.
Zo kwam millenniumdoel 2 voor Matagalpa wat dichterbij.
Zoals elk jaar stond de vrouwengroep garant voor tal van activiteiten om de positie
van de vrouwen in Matagalpa te verbeteren. Voor het Casa Materna en het Microkredietprogramma werden fondsen bijeengebracht. Actie was er tevens voor de
koffieboeren in onze zusterstad. Ondersteuning van lokale economische ontwikkeling staat zeker in de picture.
Het komende jaar staat natuurlijk in het teken van 30 jaar Stedenband Tilburg-Matagalpa.
Met de daarvoor geplande feestelijkheden en natuurlijk met het lezen van dit jaarverslag 2013 wens ik u veel plezier.

Frans Couwenberg,
voorzitter

Frans tijdens de rozenverkoop TTM
foto: Jan Duijvekam jr.

Leeswijzer
Voor dit jaarverslag is de volgorde aangehouden van het
Activiteitenplan van de Stedenband, zodat een vergelijking kan
worden gemaakt tussen plannen en resultaten.
Ook is aangegeven welke projecten/activiteiten onder het
‘Caminando Juntos’-programma vallen (verdubbeling via het
Landelijk Beraad Stedenbanden (LBSNN) en ontwikkelingsorganisatie HIVOS). Deze zijn te herkennen aan het vogeltje.

Colofon I n h o u d
Dit is het inhoudelijk jaarverslag van de Stedenband Tilburg-Matagalpa.
Het financieel jaarverslag kan worden opgevraagd op onderstaand
adres.
Stedenband Tilburg-Matagalpa
Stationsstraat 31
5038 EC Tilburg
Tel. 013 – 536 8706
stedenband@tilburg-matagalpa.nl
www.tilburg-matagalpa.nl
De STM is te vinden op Facebook of volg ons op Twitter: @mimatagalpa
Bestuur
Frans Couwenberg (voorzitter)
Joep Heesters (penningmeester)
Theo Smeele (secretaris)
Anneke van Luijken
Rob Giesberts
Medewerker en samenstelling jaarverslag
Miranda van der Klaauw (coördinator)
Samenstelling jaarverslag
Miranda van der Klaauw
Vormgeving
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Onderwijsprogramma
Alle kinderen naar school
Frans legt een oefening uit
aan collega’s in Matagalpa
foto: Mayke van den Broek

onderwijs

1.
In Matagalpa zijn in 2013 bijna 1.300 ‘nieuwe’ kinderen ingestroomd in het schoolsysteem, waarvan 355 dankzij de bijdrage vanuit Tilburg. Daarnaast ontvingen ruim
1.400 risicoleerlingen een schoolpakket uit Tilburgse middelen. Er zijn 9 scholen
gerepareerd, op 10 scholen zijn schooltuintjes aangelegd en partnerorganisatie
Comité Mano Vuelta (CMV) heeft in Matagalpa een flinke promotiecampagne gevoerd om het belang van goed onderwijs onder de aandacht te brengen. Tevens
heeft CMV zich ingespannen om het onderwerp kinderarbeid op de gemeentelijke
agenda te krijgen met als doel Matagalpa op termijn ‘kinderarbeidvrij’ te verklaren.
Diverse bedrijven en organisaties hebben zich achter deze campagne geschaard.

In Tilburg én Matagalpa is het 25-jarig jubileum van de scholenbanden uitgebreid
gevierd. In april in Tilburg met een symposium en een feest, waarbij twee Matagalpese docenten op bezoek waren. En in mei in Matagalpa met diverse festiviteiten,
waarbij een groep van tien Tilburgse docenten present was. Nieuwe samenwerkingsvormen en –ideeën zijn uitgewisseld en ingevoerd. De didactische theorie van
de meervoudige intelligentie slaat erg aan in Matagalpa. Daarnaast zijn er afspraken
gemaakt over het gebruik van social media om elkaar beter en sneller te informeren.
Manuel en Martha in Tilburg
foto: Jan Duijvekam jr.

De scholen Zonnesteen, Panta Rhei en de Hondsberg (in Oisterwijk) voerden een
educatief project uit, organiseerden een sponsorloop en sloten af met een feestavond. Tot slot: basisschool Koolhoven heeft besloten om zich aan te sluiten bij de
scholenbanden met Matagalpa. De school gaat dit in 2014 verder invullen.

Samenwerking vakbond

De bedoeling was dat in 2013 een nieuw project zou starten in San Dionisio, een
plattelandsgemeente in de provincie Matagalpa, waar veel koffie wordt verbouwd.
Ook kinderen worden ingezet bij de jaarlijkse koffieoogst, waardoor het percentage schooluitval hier hoog is. Het project beoogt docenten te scholen in de manier
waarop zij een rol kunnen vervullen in de strijd tegen kinderarbeid. Ingezet wordt
op het aanspreken en overtuigen van de ouders door de docenten. Want school is
natuurlijk ‘de beste werkplaats’ voor een betere toekomst.

Manuel Márquez en pers bij
mural tegen kinderarbeid
foto: CMV

In verband met een interne reorganisatie van de vakbond, is het niet gelukt om het
project te starten. Dit gaat in 2014 gebeuren.

Scholierencompetitie

De scholierencompetitie werd voor de negende keer georganiseerd. Leerlingen (en
docenten) van de middelbare scholen Odulphus, Beatrix en Cobbenhagen doen
hieraan mee. Aan de hand van het lespakket ‘Watch Your World’ verdiepen leerlingen zich in wereldvraagstukken en spelen vervolgens een quiz. Het Beatrix College
is gekoppeld aan Nicaragua. Een van de opdrachten van de leerlingen was het organiseren van een upgrade actie; een ludieke en positieve actie in het teken van een
Millenniumdoel. Zij kozen voor een actie met beschuiten in het kader van het Casa
Materna-project.

uitleg van een spel
op de speelplaats
foto’s: Mayke van den Broek
werken in groepjes

Bereik in Tilburg:
2.500 kinderen/jongeren, 3.500 ouders, 250 docenten en
1.000 overige familieleden, buren, sponsors en bezoekers van
het symposium en de feestavond.

Fondswerving:
De activiteiten en sponsorlopen van de basisscholen hebben
15.000 euro opgebracht. Daarnaast is 3.000 euro beschikbaar
gekomen voor de vakbond.
jaarverslag 2013 • Stedenband Tilburg-Matagalpa
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2.
vrouwen

Vrouwenprogramma
Microkrediet

Via de organisatie FUMDEC worden kansarme vrouwen ondersteund bij het opzetten of uitbreiden van hun bedrijfje of handeltje. In 2013 heeft FUMDEC 1.500
vrouwen kunnen ondersteunen met scholing en krediet, 260 dankzij Tilburg. Op
aandringen van de Rabobank Foundation, die eerder een project financierde, en
van het Landelijk Beraad Stedenbanden (LBSNN) is dit jaar gekeken naar de duurzaamheid van de organisatie FUMDEC op de lange termijn. Er is een analyse gemaakt van de werkwijze en er is een coach aangesteld. Deze wordt gefinancierd
door het LBSNN.

Kwidam/Kiek Boelaars laatste activiteit
foto: Willy de Lange

In Tilburg sloot vrouwensportschool Kwidam vijf jaar van ondersteuning aan dit
project af met een feest en een loterij. In totaal brachten de activiteiten georganiseerd door Kwidam, in samenwerking met de vrouwengeroep, ruim 28.000 euro op
(incl. verdubbeling).

Veilig bevallen

Een ander project van de vrouwengroep is ondersteuning van het Casa Materna,
een opvanghuis voor plattelandsvrouwen met een risico-zwangerschap. Deze
voorziening is van belang voor het terugdringen van de moedersterfte in Matagalpa. Met diverse acties is geld ingezameld.
Het Casa Materna ving dit jaar 529 vrouwen op, waarvan een vijfde in de tienerleeftijd. Het aantal opgevangen vrouwen is lager dan in andere jaren, omdat er in
meer gemeenten Casas Materna zijn geopend. De overheid geeft nu ook eindelijk
prioriteit aan het verlagen van de moedersterfte.

Bereik in Tilburg:
500 personen, met name vrouwen. Tevens 250 personen via
vrouwensportschool Kwidam.

Lydia, begunstigde microkrediet
foto: Frans van Hoek

Fondswerving:
Voor het Casa Materna werd 4.000 euro ingezameld en voor
microkrediet (incl. verdubbeling) 28.000 euro.

projectgroep Cuenta Conmigo met prijs
foto: Ypsilon
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Milieuprogramma
Milieuproject

In 2013 was er geen milieuproject in uitvoering in Matagalpa.

plantdag Geboortebos

milieu

3.
De milieugroep is in Tilburg met informatie aanwezig geweest op de jaarlijkse
plantdag van het Tilburgse Geboortebos, in het Noorderbos. Dat is gekoppeld aan
het Geboortebos in Matagalpa. In september werd de 12e fietstocht ‘Vuelta a Matagalpa’ georganiseerd. Dit jaar ging de route westwaarts en er werd gefietst langs
interessante afstapplaatsen.

Water

De gemeente Tilburg, Brabant Water, Waterschap De Dommel en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werken samen met hun collega’s in Matagalpa om
de overstromingen van de rivier (die dwars door de stad stroomt) aan te pakken.
Daarnaast wil men de stedelijke afwatering, de afvalwaterzuivering en de drinkwatervoorziening verbeteren. De Stedenband volgt het project op enige afstand en
levert zelf geen actieve bijdrage.

Bereik in Tilburg:
600 personen en 1.500 medewerkers van de genoemde waterinstellingen.

Berend de Vries in Moeder- en Kindcentrum
foto’s: Angelique Vaartjes

4.

Gezondheidsprogramma
Moeder- en Kindcentrum

gezondheid

een familie bij net geplante boom
foto’s: Herman Fitters

Fondswerving:
Er is 600 euro ingezameld ten behoeve van het milieuproject
in Matagalpa. Het Waterproject wordt gefinancierd uit andere
bronnen.

In april is het Centrum, in aanwezigheid van wethouder Berend de Vries, geopend.
Het Moeder- en Kindcentrum gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de bestrijding van de moeder- en kindersterfte in de stad en de regio Matagalpa. Sinds het
Centrum definitief open is zijn er ongeveer 200 vrouwen veilig bevallen.
Betrokken zorginstellingen zijn Thebe, Kompaan en de Bocht, Prisma, het RIBW en
het Elisabeth Ziekenhuis.

Psychiatrie
onthulling dankbord Moeder- en Kindcentrum

De projectgroep psychiatrie ondersteunt Cuenta Conmigo, een zelfhulporganisatie voor familieleden van mensen met een psychotische stoornis. Deskundige
vrijwilligers reizen met enige regelmaat naar Matagalpa om hun kennis over te
brengen. Cuenta Conmigo ondersteunde in 2013 70 families.

De inspanningen van de groep werden dit jaar beloond met de Ria van der Heijdenprijs. Het geld wordt ingezet om de wasserette, die inkomsten voor het project
genereert, een impuls te geven.

Bereik in Tilburg:
15.000 medewerkers van de genoemde zorginstellingen.
Fondswerving:
Er is 15.000 euro binnen gekomen voor Cuenta Conmigo.
jaarverslag 2013 • Stedenband Tilburg-Matagalpa
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5.
economie

Economisch programma
Microkrediet

Zie bij hoofdstuk 2.

Koffie

Vanwege de Roya-(schimmel)ziekte die in grote delen van Midden-Amerika de koffiestruiken aantast, hebben de koffieboeren en de coöperaties momenteel grote
zorgen. Het besluit om te gaan investeren in een koffiebranderij is daarom door
Cafenica op de lange baan geschoven.

kantoor Cecocafen
foto: Miranda van der Klaauw

Wel heeft in 2013 doorgang gevonden de ondersteuning aan de coöperatie Cecocafen. Het gaat hier om een kredietprogramma voor kleine boeren. Met het krediet
kunnen zij hun plantage verbeteren en een stabieler bedrijf opbouwen. Er worden
160 boeren, verspreid over vier coöperaties, met dit programma begunstigd.
In Tilburg is een koffiegroep actief die met acties richting mvo-bedrijven, koffietentjes en lunchrooms aandacht vraagt voor het project. Ook is koffie geschonken op
de evenementen Tilburg Ten Miles en Fakkels voor Vrede.
Een aantal lopers van de Tilburg Ten Miles liep dit jaar voor microkrediet of voor de
koffieboeren. Zij zochten sponsors via crowdfunding, met behulp van de site Alvarum.

Ondernemerscentrum CEDEM

Het project CEDEM is aangehaakt bij PIDEL, een door het Landelijk Beraad Stedenbanden (LBSNN) opgezet programma. In samenwerking met professionele Nicaraguaanse organisaties en adviseurs krijgen zo’n 50 kleine ondernemers in Matagalpa, in de sectoren landbouw en toerisme, kennis en krediet aangeboden om hun
bedrijf verder te ontwikkelen. In het kredietfonds zit ruim 100.000 dollar.
Enkele Tilburgse ondernemers volgen het project en kijken waar ze mogelijk kunnen inspringen.

kijken op de plantage
foto: Angelique Vaartjes

De samenwerking met de Tilburgse organisatie Positoos is voortgezet. Vrijwilligers
en donateurs kunnen bij veel winkels ‘Positoos’ sparen, die de Stedenband kan verzilveren.

Bereik in Tilburg:
1.000 personen met koffie-acties, 6 bedrijven/ondernemers/
organisaties en hun netwerk.
Fondswerving:
Voor het koffieproject is (incl. verdubbeling) 24.000 euro ingezameld.
De Positoos hebben in 2013 ongeveer 200 euro opgeleverd
voor de Stedenband.

koffieplant aangetast door Roya
foto: Frans van Hoek

lopers TTM die zich lieten sponsoren
foto: Jan Duijvekam jr.
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Campagne Millenniumdoelen, voorlichting/PR, werkbezoek en overige
Campagne Millenniumdoelen
boekenkraam Boeken rond het Paleis
foto: Mayke van den Broek

campagne, voorlichting, werkbezoek

6.

Het partnerschap met de Tilburg Ten Miles is voortgezet. Dit betekent dat de campagne is meegenomen in de publiciteit van de Tilburg Ten Miles, in het deelnemersboekje en op spandoeken langs het parcours. Daarnaast was de Stedenband
present met de rozenkraam en informatie en zijn er boekjes uitgedeeld aan deelnemers van de Family Run.
In het voorjaar konden leerlingen van de scholen terecht in het inleefatelier van
het Landelijk Beraad Stedenbanden (LBSNN). En de Nicaraguaanse muurschilder
werkte in het najaar op twee scholen: Panta Rhei en de Triangel. Op beide scholen
werden kindertekeningen omgezet in fleurige panelen die nu de gebouwen en het
schoolplein sieren.

In samenwerking met de Stichting Boek winst heeft de Stedenband deelgenomen
aan de boekenmarkt Boeken rond het Paleis en de Kerstmarkt Winter in Zuid op de
Korvelseweg.
jongedames kopen rozen bij Rob
foto: Jan Duijvekam jr.
Katy aan het werk op Panta Rhei
foto: Mayke van den Broek

Voorlichting/PR

Het werk van de Stedenband wordt onder andere via de website onder de aandacht
gebracht. Het aantal bezoekers is fors gestegen met een duidelijke piek in september, naar aanleiding van de Tilburg Ten Miles (zie grafiek). Aan de website is een
nieuwsbrief gekoppeld.
Dit jaar kreeg de Stedenband tientallen nieuwe volgers en vrienden op Twitter en
Facebook.
Van ons informatieblad ¡Cómo No! verschenen drie nummers. Steeds meer abonnees lezen het blad online.

Werkbezoek

Het Tilburgse werkbezoek viel dit jaar samen met een delegatie van het LBSNN,
waar in totaal zeven steden aan deelnamen. Vanuit Tilburg nam wethouder Berend
de Vries deel, samen met zijn ambtenaar Angelique Vaartjes. Vanuit de STM reisden
bestuurslid Frans van Hoek en coördinator Miranda van der Klaauw mee. Een deel
van het programma vond plaats in Managua en een deel van het programma in
Matagalpa, waar de belangrijkste projecten en partners werden bezocht.

grafiek aantal bezoekers website

Overige

Het secretariaat van de Stedenband bereidde bestuursvergaderingen voor en
begeleidde 50 vrijwilligers in werkgroepen en bij activiteiten. Daarnaast waren er
overleggen met de gemeente, met partners en met het Landelijk Beraad Stedenbanden (LBSNN) en werd de verslaglegging van projecten verzorgd.
De door bezuinigingen ingegeven wijzigingen in de organisatie zijn nog niet helemaal geïmplementeerd, maar worden een paar keer per jaar met de vrijwilligers
besproken en gemonitord.

Bereik in Tilburg:
Bereik Campagne Millenniumdoelen: 12.000 deelnemers en
3.000 rozenkopers/ontvangers tijdens de Tilburg Ten Miles;
2.000 kinderen en volwassenen (van 3 scholen) via het inleefatelier en het muurschilderproject; 4.000 personen via de
boekenmarkten.
Bereik voorlichting/PR: ruim 7.000 personen via de website;
250 via de digitale nieuwsbrief; ruim 100 via Twitter (plus extra bereik via retweets) en ruim 100 via Facebook; 750 ¡Cómo
No!-lezers. De Stedenband verscheen in totaal 20 keer in de
regionale/lokale pers.
jaarverslag 2013 • Stedenband Tilburg-Matagalpa
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Organisaties, begrippen en afkortingen
Alvarum: site voor online fondsenwerving.
AOb: de Algemene Onderwijsbond (vakbond) in Nederland/Brabant/Tilburg.
Boek winst: stichting die gelezen boeken inzamelt en verkoopt ten behoeve van goede doelen.
CAFENICA: koepel van koffiecoöperaties in Matagalpa.
Caminando Juntos (samen oplopen): programma van LBSNN en HIVOS dat het mogelijk maakt ingezamelde gelden te verdubbelen. Daarnaast wordt geld beschikbaar gesteld voor de 		
		 campagne millenniumdoelen in Tilburg.
Casa Materna: opvanghuis voor vrouwen met een risicozwangerschap in de regio Matagalpa. Casa Materna organiseert ook voorlichting en scholing.
Cecocafen: koffiecoöperatie in Matagalpa.
CEDEM: Centrum voor de Economische Ontwikkeling van Matagalpa.
CMV: Comité Mano Vuelta, partnerorganisatie in Matagalpa.
¡Cómo No!: is het informatieblad van de Stedenband Tilburg-Matagalpa.
Cuenta Conmigo: organisatie voor familieleden van mensen met een psychotische stoornis.
FUMDEC: organisatie in Matagalpa die de economische ontwikkeling van vrouwen stimuleert, onder andere door scholing en het verstrekken van microkrediet.
Geboortebos: bos dat wordt gevormd door de aanplant van bomen voor geboren kinderen.
HIVOS: ontwikkelingsorganisatie gebaseerd op humanistische grondslag.
Kompaan en de Bocht: Tilburgse organisatie voor hulpverlening aan jeugdigen, jonge vrouwen en kinderen.
Kwidam: Tilburgse sportschool voor vrouwen.
LBSNN: Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua. Dit beraad verenigt ongeveer vijftien stedenbanden. Tilburg is een van de leden. Zie ook bij 		
		‘verdubbeling’.
Millenniumdoelen: acht afspraken gericht op het uitbannen van wereldwijde armoede, die bijna alle landen van de wereld gemaakt hebben en die in 2015 moeten zijn
		 behaald (zie afbeeldingen).
PIDEL: Programma voor Lokale Economische Ontwikkeling.
Positoos: een Tilburgs spaarsysteem dat een verbinding legt tussen de lokale bevolking, verenigingen en lokale ondernemers.
Prisma: Brabantse organisatie voor ondersteuning van mensen met een verstandelijke, meervoudige en lichamelijke handicap.
RIBW: Regionale Instelling voor Beschermd Wonen.
STM: Stedenband Tilburg-Matagalpa.
Thebe: Brabantse zorggroep.
Tilburg Ten Miles: jaarlijks hardloopevenement in Tilburg.
Verdubbeling: regeling van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, die een deel van de in Tilburg ingezamelde gelden verdubbelt via het
		 programma “Caminando Juntos” (van HIVOS en het LBSNN).
Vuelta: fietstocht.

Naast de hier vermelde organisaties, werkt de Stedenband nog met meer organisaties in Tilburg en Matagalpa duurzaam samen. Voor een volledige lijst, zie www.tilburg-matagalpa.nl
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agenda jubileumjaar		

Tilburg

Carnaval: zondag 2 maart - we liepen mee in d’n Opstoet
Verjaardag: zaterdag 3 mei
De Stedenband Tilburg-Matagalpa bestaat vandaag
dertig jaar. ¡Felicidades!

Tilburg Ten Miles: 7 september

rozenverkoop ten bate van projecten

Vuelta à Matagalpa: zondag 21 september
Er kan weer gefietst worden! De milieugroep zorgt voor een leuke meer-dan-milieu
route met bijzondere afstapplaatsen. Houd de datum vrij, meer info volgt.
Filmfestival: 9 november in Cinecitta
Een middag en avond vol met Nicaraguaanse films
en documentaires.
Feest: najaar, datum nog niet bekend.

						Matagalpa
Feestweek in Matagalpa: 20 tot en met 27 juli
Fair trade koffietafels in Tilburg
Laura heet ze, een studente van de NHTV uit Breda, die onze werkgroep komt
versterken als stagiair, zo ook Sander, een jongen van begin twintig, die in 2009
met het Beatrixcollege naar Matagalpa is geweest. Zij beiden -samen met de
werkgroep van de Stedenband Tilburg-Matagalpa- gaan het idee uitwerken om
Brabantse (fair trade-)koffietafels in Tilburg te organiseren.
Wij willen CECOCAFEN ondersteunen. CECOCAFEN is een koffiecoöperatie
in Matagalpa, die kleine koffieboeren organiseert en hen in staat stelt met
kredieten de koffieproductie op een hoger plan te brengen. Er moet dus geld
binnen gehaald worden. Aan die koffietafel nemen mensen deel die dit project
als waardevol betitelen. Het plan wordt steeds concreter: ergens in september
van dit (jubileum-)jaar gaat het gebeuren; we hopen in wijkcentra, buurthuizen
samen met ContourdeTwern veel mensen en dus ook sponsoren aan tafel te
krijgen. Laura gaat dit plan uitwerken, samen met Sander. Het is superspannend
hoe dit gaat verlopen. We rekenen op ieders medewerking!

Boeken
De Stedenband was in de maand december actief met de verkoop van boeken
en koffie. Op de gezellige kerstmarkt Winter in Zuid op de Korvelseweg hadden
we een boekenkraam in samenwerking met stichting Boek winst en bij de Fakkels
voor Vrede-tocht op kerstavond schonken we koffie, thee, chocomel en glühwein.
Fair trade natuurlijk. De activiteiten brachten samen bijna vijfhonderd euro op.
Heb je nog goede tweedehands boeken? Je kunt ze inleveren op ons kantoor,
Stationsstraat 31, Tilburg. Heb je suggesties voor evenementen of activiteiten
waar wij fair trade Matagalpa-koffie kunnen
schenken? Laat het ons weten!
Barricada

Geven per 1 januari
extra aantrekkelijk
Periodieke schenkingen aan
een ANBI-stichting zoals de
Stedenband zijn sinds 1 januari
extra aantrekkelijk geworden.
Vanaf nu is daar namelijk
geen notariële akte meer voor
nodig. Wil je de Stedenband
(of de Amigos) vijf jaar lang
voor een vast bedrag steunen?
Neem dan contact met ons
op. Voor de aftrekbaarheid
van deze schenkingen geldt
geen drempelinkomen en geen
maximaal aftrekbaar bedrag.

KORT NIEUWS EN AGENDA JUBILEUMJAAR

Hap Stap Festival: 6 tot en met 9 juni in de Interpolistuin
19 jaar geleden zijn enkele ondernemers op het idee gekomen om een laagdrempelig
festival te organiseren waarbij de restaurants uit de binnenstad zich met hun gerechten
konden presenteren aan de inwoners van Tilburg. Mede door de inzet van de
deelnemende ondernemers, sponsoren en de vrijwilligers die zich ieder jaar belangeloos
inzetten staat het festival in 2014 er voor de 19de keer! STM schenkt fair trade koffie
met Flor de Caña bonbon en ander lekkers.

foto: internet
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FUMDEC maakt zich sterk
voor de toekomst

KATERN mujeres

FUMDEC, die microkredietorganisatie die zich tevens sterk maakt voor ontwikkeling van plattelandsvrouwen, heeft onlangs kritisch naar zichzelf gekeken. Een
aantal factoren leidde tot een reorganisatie om daarmee ook in de toekomst sterk
te staan.
Na 2015 zal de fondswerving voor organisaties in ontwikkelingslanden heel anders gaan lopen. De microkredietorganisatie was voor haar functioneren erg afhankelijk van buitenlandse donoren. Daarbij is er in Nicaragua een nieuwe wet
voor organisaties die krediet verlenen. FUMDEC heeft er voor gekozen geen kredietinstelling te worden; de visie is veel breder en het werkterrein is ruimer: vrouwen sterke en leidende krachten laten zijn binnen hun gemeenschap, emancipatie door scholing en door verbetering van eigen inkomen -iets waar heel het gezin
wel bij vaart. Die vrouwen die succesvol zijn met hun bedrijfje krijgen de kans
om door te groeien naar echt ondernemerschap. Juist omdat het zo’n samenhangende visie en strategie heeft zijn we enthousiast over FUMDEC!
FUMDEC is geëvalueerd door specialisten van Hivos. En ook mensen van de Rabobank Tilburg en de Rabobank Foundation -die het project de afgelopen jaren
heeft ondersteund- hebben de organisatie onder de loep genomen en advies gegeven. Op dit moment wordt het ondersteund door een consultant die betaald
wordt uit fondsen van het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua.
De werkstructuur gaat veranderen. Van belang is dat geld voor krediet aan de

Tilburgse delegatie in gesprek met Edita,
begunstigde van FUMDEC, met de adviseur van Hivos (links)
foto’s: Frans van Hoek

Broederstrijd
Buenamor (pseudoniem voor Johan Goeminne) is in 1962 in Vlaanderen geboren.
Hij werkte enige tijd voor Oxfam Vlaanderen en hij reist sinds 1984 regelmatig
naar Nicaragua. Daar ontmoette hij zijn vrouw waar hij in 1991 mee getrouwd is.
Samen hebben ze een zoon.
Broederstrijd is een op waarheid gebaseerd verhaal waarin de familie van Fernando Hidalgo centraal staat. Fernando heeft zich altijd verzet tegen dictator Somoza.
Aanvankelijk werkt hij volop mee aan de nieuwe revolutie, maar gaandeweg stoort
hij zich meer en meer aan de overweldigende greep die de sandinisten hebben op
de samenleving. Vooral de lokale leider Orosco maakt hem het leven zuur.
Terwijl zijn broer de vruchten plukt van de landhervorming, vervult zijn oudste
zoon zijn militaire dienstplicht en dan wordt ook zijn jongste zoon opgeroepen
maar die vlucht naar Honduras. Hij zal toch niet ...
210 pagina’s
uitgever: Free Musketeers Zoetermeer
ISBN/ISBN13: 9789048424108
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vrouwen die worden ondersteund gevonden moet
worden ‘op de financiële markt’. Hulpgelden, die onder meer uit Tilburg komen, zijn voortaan voor ‘niet-financiële diensten’, dus voor onderwijs en begeleiding
van de vrouwen. FUMDEC organiseert deze vrouwen
in groepen waarbinnen ze elkaar steunen en waar de
ontwikkeling van hun werk nauwgezet gevolgd wordt.
Microkrediet zonder gerichte ondersteuning maakt
het risico op mislukking van een klein bedrijfje erg
groot. De kosten daarvoor kunnen niet gedekt worden
uit de rentes op het geleende geld. Daarom blijft de
Stedenband actief voor FUMDEC.
Het werkconcept van FUMDEC is goed. Zo goed dat ze
gevraagd zijn om in de aangrenzende gemeente Jinotega (dat een stedenband heeft met Zoetermeer) ook
actief te worden.

Anneke van Luijken

Edita bij haar groentekraam bij de Mercado Campesino

Bridgedrive 19 januari 2014
alle voorwaarden aanwezig om een mooie bridgedrive te hebben en het werd
een succes.
34 bridgeparen streden om de 1ste, de 10de, de 20ste, en de 30ste prijs. Die 30ste
prijs was een Jubileumprijs aangezien wij de bridgedrive als eerste activiteit van
het jubileumjaar van de Stedenband Tilburg-Matagalpa in dat kader hadden geplaatst
Daarmee vrienden en vriendinnen van de Stedenband is de kop van het jubileumjaar af!! Als alle verdere activiteiten dit jaar zo vlot en goed verlopen gaan we
een mooi jaar tegemoet.
Kiek Boelaars van Kwidam schonk ons de wisselbeker zodat we veel jaren kunnen
doorgaan met het organiseren van de jaarlijkse bridgedrive.
Voor het microkredietproject heeft deze activiteit 695 euro opgebracht. Dit bedrag wordt verdubbeld door het Landelijk Beraad Stedenbanden en Hivos. De
werkgroep is tevreden en blij dat deze bridgedrive succesvol verlopen is.

Trees, Cil en Len

Het Casa Materna bedankt
Stichting Boekenschop

Tassen vol boeken worden bij de ‘Boekenschop’ op de Bredaseweg 256 afgegeven om de al heel ruime collectie
tweedehands boeken aan te vullen.
De opbrengst van de verkoop gaat
naar diverse goede doelen. Het bestuur en de vrijwilligers die de boekwinkel draaien beslissen daar samen
over.
Eind vorig jaar viel het Casa Materna
in de prijzen. We zijn er heel blij mee.
Het geld wordt besteed aan gezonde
voeding voor de vrouwen die in het
Casa Materna verblijven.

KATERN mujeres

Vijf jaar duurde het jubileumproject van Vrouwensportschool Kwidam, jaren waarin allerlei activiteiten
werden georganiseerd ten behoeve van het microkredietproject in Matagalpa. Vijf jaar hechte samenwerking tussen Kwidam en de vrouwengroep van de Stedenband; vijf actieve jaren met onder andere in januari
een bridgedrive.
Dit jaar was de organisatie aan ons, de vrouwen van
de werkgroep microkrediet met Trees aan het roer, gepokt en gemazeld in de bridgewereld. Een wereld op
zich. Nu is een bridgedrive niet mogelijk zonder een
goede technische begeleiding of wedstrijdleiding.
Berty Boogaards en Martin Verster hebben die taak
kosteloos op zich genomen en wij zijn hen daar heel
dankbaar voor. Wijkcentrum De Spijkerbeemde bood
ons voor de zesde keer onderdak. Daarmee waren dus

Kaart
Maak hier uw eigen uitnodiging met deze
kaart voor de viering van uw feest. Uw
verjaardag, bruiloft of partijtje, opening
of receptie.
Meer kaarten nodig of informatie over de
projecten:
Bel (013) 536 87 06 of mail naar stedenband@tilburg-matagalpa.nl
en zie voor digitale kaarten:
www.tilburg-matagalpa.nl/vrouwen
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Dé foto van ¡Cómo No!

El Guëguënse in d’n Opstoet
foto‘s: Louise Donjacour en Anneke van Luijken

