
2018 • nr 125

• De schommelstoelen schommelen niet meer • Het Casa Materna sluit • Huis van Kolibries •

• Meer bewegen op scholen in Matagalpa • Even terug in de tijd • Vrouw zijn in Nicaragua! •  

INCLUSIEF
het jaarverslag

STM 2017



C O L O F O N

2

¡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 675 exemplaren en is ook te lezen op 
onze website, onder de tab Meer informatie.
Voor een gratis abonnement kunt u zich wenden 
tot de Stedenband Tilburg-Matagalpa:

Adres: Beneluxlaan 74
 5042 WS Tilburg
Tel: 013-5368706
E-mail: stedenband@tilburg-matagalpa.nl
Web: www.tilburg-matagalpa.nl
Bank: NL53 RABO 0170 2385 63 of 
 NL98 INGB 0002 7835 14
De Stedenband is geregistreerd bij ANBI 
(Algemeen Nut Beogende Instellingen).

Redactie
Marian van Stiphout
Toon Oomen
Miranda van der Klaauw
Herman Fitters
Louise Donjacour

Lay-out
HD ontwerp • Tilburg • www.hdontwerp.nl

Foto voorpagina
aanstaande moeders aan de wandel tijdens hun verblijf in 
het Casa Materna, 2008; 
foto: Susan Lambert

Drukwerk
Drukkerij Mezclado

Afwerking
de Bundel

ISSN: 0920 2315

Solidariteit

Het lag misschien voor de hand dat ik dit stukje zou wijden aan de 

gemeenteraadsverkiezingen en de eventuele gevolgen voor het 

politieke klimaat (niet in Nicaragua of Matagalpa, nee, in Tilburg 

dit keer). Maar ik heb geen zin om woorden vuil te maken aan 

versplintering of triomferend populisme, te fulmineren tegen de 

mijn-belang- en ieder-voor-zich-partijtjes. Die versplintering wordt 

raak geschetst met ‘jouw houtkachel is mijn astma, jouw auto is mijn 

fijnstof’, zoals ik ergens las. Dat zou je eindeloos kunnen uitbreiden: 

jouw feestje is mijn nachtrust, jouw vliegreis is mijn geluidsoverlast, 

jouw hond is mijn poep aan mijn schoen, … Je zou bijna gaan denken 

dat begrip of mededogen tegenwoordig ver te zoeken zijn, dat 

solidariteit een in onbruik geraakt woord is. Gelukkig staan er in deze 

¡Cómo No! ook verhalen waaruit het tegendeel blijkt. Lees de brief 

van doña Jerónima en weet dat veel Tilburgers al die jaren solidair 

zijn geweest met vrouwen in Matagalpa; lees Frans’ artikel over het 

sportproject voor scholen in Matagalpa en verheug je over de inzet 

van Frans en Mayke en het BeweegBuro; lees het stukje van Jan over 

zijn dochter Jasmijn die samen met de koffiewerkgroep tijdens de 

spinning geld inzamelde voor de Hormiguitas in Matagalpa.

Oh … en vergeet jezelf niet, of juist wel, toch?

Marian
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Telkens als Mayke en ik in Matagalpa zijn, brengen we een bezoek aan het Casa Materna. 
Zo ook dit keer tijdens ons recente bezoek van vier weken aan onze zusterstad.

De schommelstoelen
schommelen niet meer

Het Casa Materna heeft bij ons altijd een bijzondere 
plek ingenomen. Het is een fantastisch project dat 
voor bijna 18.000 zwangere vrouwen uit de regio 
Matagalpa vanaf 1991 een veilige, warme plek is 
geweest. Van hieruit konden zij hun bevalling in alle 
rust afwachten. Een plek waar heel concreet met 
veel succes de strijd gevoerd werd tegen moeder- 
en kindersterfte. En nu is dat huis per 1 januari 
2018 gesloten. In het hele land zijn op initiatief 
van het ministerie van Gezondheid nieuwe casas 
maternas gebouwd. Zo ook in Matagalpa. Het oude 
Casa Materna met coördinatrice doña Jerónima 
werd overbodig, het huis en de inrichting waren 
gedateerd en de vrouwen meldden zich aan bij het 
nieuwe casa materna van Matagalpa.

Mayke en ik maken een afspraak met doña Jerónima op vrijdag 9 februari. 
Ze is blij ons te ontvangen. Maar wat een verschil met de bezoeken die we 
andere jaren brachten! Het is er doodstil, er schuifelen geen hoogzwangere 
vrouwen meer door de gangen, in de keuken worden geen maaltijden meer 
klaargemaakt, het echo-apparaat staat werkeloos in de onderzoekskamer, de 
schommelstoelen weten niet meer wat schommelen is. Jerónima is alleen in dat 
grote huis. Wel zorgt ze voor haar gebruikelijke warmte en vertelt ze honderduit 
over de teloorgang van het Casa Materna. Met weemoed, spijt maar zeker ook 
vol trots. Trots op die 17 jaren van fantastisch werk, de steun die zij, samen met 
haar staf, aan vrouwen met een risicozwangerschap verleende en op het zorgen 
voor moeder en kind.

De Mujeres van onze Stedenband omarmden vele jaren dit Matagalpees 
initiatief. Ook talrijke vrijwilligers en donateurs sloten zich hierbij aan. Dit heeft 
voor Jerónima en haar collega’s veel betekend. Financieel, materieel, maar ook 
zeker in emotioneel opzicht. Daarvoor wil ze ons allemaal uit de grond van haar 
hart bedanken. We nemen ook een filmpje op waarin ze dat op haar eigen 
wijze verwoordt. Binnenkort staat dat op de website van de Stedenband.* 

Elke week is Jerónima nog een aantal ochtenden met haar ex-collega’s in het 
lege gebouw. Er moet nog een heleboel worden opgeruimd. Ze willen zich op 
een goede manier verantwoorden aan de organisaties die hen steeds gesteund 
hebben. De optie is ook om het gebouw van het Casa Materna en het casita 
(het logeerhuis ertegenover) te verkopen. Het zal echter nog wel een tijdje 
duren voor het zover is. Tijdens ons volgende bezoek aan Matagalpa zullen 
we het Casa Materna zeker nog eens bezoeken. Doña Jerónima heeft ons hart 
gestolen … met of zonder Casa Materna.

Frans Couwenberg

* www.tilburg-matagalpa.nl/vrouwen/casa-materna

lege schommelstoelen
foto’s: Mayke van den Broek

doña Jerónima
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Het project Casa Materna in Matagalpa heeft 
per 1 januari 2018 zijn deuren gesloten. Onze 
vrouwengroep heeft dit project, een opvang voor 
plattelandsvrouwen met een risicozwangerschap, 
jarenlang gesteund. Veel moeders en hun gezinnen 
hebben hier baat bij gehad. De zorgverlening wordt 
nu geheel overgenomen door de overheid. Dit juichen 
wij van harte toe! Na 27 jaar zijn zwangere vrouwen 
voor een veilige bevalling niet meer afhankelijk van 
giften uit het buitenland.

Jerónima Ubeda Cruz, coördinator van het Casa Materna, schreef ons:
‘We hebben 27 jaar gewerkt aan onze missie en hebben aan bijna 
18.000 vrouwen gratis onze diensten verleend.’
‘Dankzij onze inspanningen hebben we het sterftecijfer terug kunnen 
brengen van 180 naar 38 per 100.000 bevallingen. Dit is een flinke 
verbetering voor een land als Nicaragua. In die 27 jaar hebben we dus 
veel bereikt.’
‘Wij danken jullie, vrienden van over de hele wereld waaronder Tilburg, 
uit de grond van ons hart voor de onvoorwaardelijke steun om de 
moedersterfte terug te dringen. Dat was immers ons belangrijkste doel!’
‘Met hartelijk groet, het team van Casa Materna, Jerónima Ubeda 
Cruz, coördinator.’

Het Casa Materna sluit

aanstaande moeders met 
babykleertjes, 2015
foto: Mayke van den Broek

doña Jerónima, 1998
foto: Els Hagenaars
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moeder geeft kind de borst, 2003
foto: Mieke Uislag

slaapzaal in Casa Materna, 
1995 of 96
foto: Marcel Terlouw

medewerkster Casa Materna met baby, 2004
foto: Miranda van der Klaauw

vrouw met kind op bed, 1999
foto: Els Hagenaars

zwangere vrouwen komen 
op voor hun rechten, 1995
foto: Alejandro Castillo
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Huis van Kolibries
Een droom werd werkelijkheid

Vrienden en klanten vragen me: ‘hoe heb je het voor elkaar gekregen dit te bouwen?’ 
Het antwoord is niet eenvoudig. Misschien is het het resultaat van veel werk, zoals ik 
gewoonlijk antwoord. Maar in werkelijkheid is het de zoektocht naar transformatie van 
mijn eigen geschiedenis en die van mijn land. Het is veerkracht, zouden psychologen 
zeggen, omdat ik bij moeilijkheden kansen vind. Ook zie ik in mijn dromen een realiteit 
ontluiken en bij het zien van alle geweldige mensen om me heen besef ik dat ik krachtig 
ben, en zo is het gemakkelijk dromen te verwezenlijken.

Casa de Colibríes, Huis van Kolibries, is de naam van de kleine ecologische 
hoeve van de Spaanse School Colibrí in het natuurgebied Reserva Natural Cerro 
Apante op slechts 300 meter buiten de stad Matagalpa, een levendige en 
schilderachtige stad, vol heel vriendschappelijke mensen die van muziek houden 
en dol zijn op lachen.

De perfecte plek
De Spaanse School Colibrí bevond zich bijna dertien jaar in het centrum van 
de stad, terwijl in de stad ondertussen de bevolking toenam en winstgevende 
bedrijven en koffiebars ontstonden. Daarom was het centrum van de stad niet 
langer een goede plek om geconcentreerd te werken. Het lawaai van de stad 
en het huis dat we huurden -dat steeds duurder werd en te klein werd voor 
de vele bezoekers- waren de reden om te dromen van een eigen grote 
en rustige ruimte. Deze droom begon zes jaar geleden toen we drie 
manzanas* grond kochten die helemaal gehavend waren door 
ontbossing en veeteelt. In feite een kans op herbebossing en 
de perfecte plek om een hoeve te ontwikkelen op een 

steenworp afstand van de stad. Het had tijd gekost 
om te beslissen, omdat het niet gemakkelijk is 
om met weinig middelen te bouwen op een plek 
met een toegangsweg in slechte staat en zonder 
toegang tot basisvoorzieningen. Bovendien wilde 
ik aanvankelijk met volledig natuurlijke technieken 
en materialen bouwen, totdat ik, na een lang 
proces van onderzoek en studie, besloot traditionele 
technieken en een mix van materialen toe te 
passen. Het was niet mogelijk aansluiting te maken 
met de drinkwater- en elektriciteitsvoorziening en 

Huis van Kolibries



72018 • nr 125

het rioleringssysteem was ver weg. Deze factoren 
hielden me een tijd tegen, totdat ik die op een 
dag zag als een waardevolle kans om ecologische 
systemen te ontwikkelen, autonoom en op 
vriendelijke manier voor het milieu.
Meer dan drie jaar studeerde ik -het was vooral 
denken en bang zijn om te beginnen- totdat een 
dreigende gigantische huurverhoging me wakker 
schopte en ik de beslissing nam. Bovendien had ik in 
die drie jaar ervaring opgedaan met het leiden van 
kleine bouwwerkzaamheden in het atelier van de 
weefsters van de inheemse gemeenschap El Chile en 
in mijn eigen huis. De angst voor dit soort projecten 
was ik dus al kwijtgeraakt en ik had voldoende 
opgestoken over architectonische ontwerpen, 
over muren en schroeven en over bouwvakkers 
en hun problemen met het geleid worden door 
een vrouw. Met mijn nieuwe vaardigheden van 
amateur-architecte en een goed team van bekwame 
en gemotiveerde bouwvakkers werd in september 
2016 begonnen met de bouw. Het waren zestien 
maanden van hard werken, zelfstudie, vallen en 
opstaan, lessen op verschillende gebieden en 
voldoening bij het zien van de transformatie van 
een paardenwei naar een mooie ecologische hoeve 
met prachtige vergezichten op de bergen en op de 
stad. Ik moet bekennen dat het vermoeiend was. 
Er waren momenten dat ik alles voelde mislukken 
en wilde opgeven. Echter, dezelfde plek gaf me de 
energie terug om door te gaan. En wie bezwijkt niet 
voor de aarde bij het zien dat een zaadje verandert 
in een prachtige bloem?

Filosofie
Huis van Kolibries is een inspirerende plaats, want 
naast een excellente Spaanse School om cultureel 
en linguïstisch ondergedompeld te worden door 
middel van interessante activiteiten en lessen, is het 
een plek met verschillende ecologische projecten 
en een integrale levensfilosofie die we bien común 
noemen. De basis van de filosofie is het bedrijf 
zien als een geweldige ontwikkelingskans. Het 
betekent fatsoenlijke banen genereren, emancipatie 
nastreven en het aanpassen van gedrag dat cultureel 
geaccepteerd is maar dat schadelijk voor ons is. Het 
gaat dus niet alleen om grammaticaal onderwijs. 
Leren om onszelf gezond te voeden, voedsel te 
produceren zonder schade toe te brengen aan 
de aarde, het afval dat we genereren opnieuw 
te gebruiken en meer te weten komen over 
ecologische systemen, dat alles maakt onderdeel 
uit van onze opleiding. Ook het leren begrijpen van 
sociale, politieke en economische problematieken 
van Nicaragua en het ontwikkelen van een kritische 
geest zijn onderdeel van ons proces.
De inmiddels gerealiseerde droom is een ruimte 
vol groen en rust. Er zijn ruime en aangename 
voorzieningen; er zijn lesruimtes buiten, omgeven 
door aromatische kruiden, bloemen en kolibries 
die rondvliegen; we eten salade die recht vanuit 
de moestuin op tafel komt; er is voldoening 
omdat urine wordt omgezet in mest en ontlasting 
in duurzame meststof en natuurlijke brandstof 
(methaan); er is een compostbak voor de 
etensresten en groenafval zodat dat naar de aarde 
terugkeert om de natuurlijke cyclus te vervolgen; er 
is het besproeien van de moestuin met opgevangen 
regenwater; er is het erkennen dat we deel 
uitmaken van het systeem van het leven. De droom 
die is uitgekomen is voldoening voelen bij wat we 
doen op een plek waar discriminatie van seksuele 

diversiteit geen plaats heeft; is leren praten over verschillende interessante 
thema’s en een lesprogramma ontwerpen op basis van behoeften en verzoeken 
van studenten; het is waarderen dat ons werk het leven van andere mensen en 
ons eigen leven verrijkt.

We blijven dromen
We zijn vrouwen met een visie en we willen meer. Ik heb ook ontdekt dat 
dromen wel zin heeft en om dromen te laten uitkomen is het nodig ze te 
benoemen en ze naar buiten te brengen opdat ze vliegen en vrij zijn, dus ik 
maak van de gelegenheid gebruik om jullie te vertellen dat we dromen van 
een accommodatie voor logies, van een temazcal**, van paden, workshops, 
van chocolade en koffie, van een yoga- en massagekamer, een museum met 
inheemse weefgetouwen van El Chile en meer. We blijven dromen en we 
nodigen jullie uit om te genieten van wat er nu al is door de Spaanse School in 
Huis van Kolibries te bezoeken.

www.colibrispanishschool.com

Noelia Corrales
vertaling: Josine Thomassen

* een manzana is een oppervlakte van ongeveer 0,7 ha
** in het Azteekse rijk, constructie van stenen en mortel 
waarin ze stoombaden namen, vooral voor zwangere vrouwen.

terras bij Huis van Kolibries
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deel van het team ContourdeTwern
foto’s: Toon Oomen

Spinningmarathon levert 2330 euro op

Op zondag 11 maart deden heel wat mensen 
mee aan de Spinningmarathon bij Basic-
Fit op het Wagnerplein. Op vijf na, kozen 
alle deelnemers ervoor om één uur deel 
te nemen. De spinning was georganiseerd 
door de koffiewerkgroep van de Steden-
band en mijn dochter Jasmijn. Deze samen-
werking leverde een mooie mix van deel-
nemers op en een opbrengst van 2330 euro.
In het najaar van 2017 besloot de koffiewerk-
groep om te kijken of zij, in navolging van de 
vrouwenwerkgroep een spinningmarathon 
zou kunnen gaan organiseren. Omdat mijn 
dochter Jasmijn en ik toen reeds besloten had-
den om in het voorjaar van 2018 naar Mata-
galpa te gaan en omdat Jasmijn ook graag 
voor een of ander project in Matagalpa geld 
wilde inzamelen, stelde ik haar voor om met 
de koffiewerkgroep samen te werken. Dat deed 
ze graag en we kwamen overeen dat het geld 
van de deelnemers en sponsors die zij zou wer-
ven bestemd zou zijn voor Las Hormiguitas.
Dit is een centrum waar kinderen terecht 
kunnen voor allerlei activiteiten om zich te 
ontwikkelen in plaats van dat zij op de straat 
werken. Jasmijn gaat tijdens ons verblijf in 
Matagalpa een week meewerken bij Las Hor-
miguitas. De andere inkomsten zijn bestemd 
voor ondersteuning aan de kleine koffiebo-
eren aangesloten bij de UCA San Ramon. Deze 
unie van coöperaties wordt al enkele jaren 
ondersteund door de koffiewerkgroep. Van 
de 2330 euro gaat 1355,50 euro naar UCA San 
Ramon en 974,50 euro naar Las Hormiguitas.
De spinning verliep erg goed. Gastvrij werden 
wij en de spinners ontvangen door Davy Lin-
kels (teamleider van Basic-Fit Wagnerplein). 
Davy liep heel lang geleden als leerling van ba-
sisschool De Springplank en later van De Zuid-
wester al zijn rondjes tijdens een sponsorloop 
voor Matagalpa. De stedenband tussen Til-
burg en Matagalpa was bij hem dus al bekend.
Zoals gezegd een mooie mix van deelnemers 
bij de marathon: jong en oud, man en vrouw, 
afgetraind en ongetraind. Deelnemers kwa-
men er vooral via de Gemeente Tilburg, Con-
tourdeTwern, vrijwilligers en aanhang van 
de Stedenband. En het laatste uur vooral 
vrienden/klasgenoten van Jasmijn. Het grote 
voordeel van spinning is dat je zelf letterlijk 
aan de knoppen zit. De instructeurs Kasper, 
Kiek en Denise gaven voldoende ruimte om 
een eigen tempo er op na te houden. Maar ge-
lukkig heb je altijd ook deelnemers die de in-
structies braaf opvolgen en dan ook bezweet 
en rood aangelopen van hun fiets afstappen.

Jan Vugts

jongerenuurtjes

Jan en Jasmijn met de opbrengst (bedrag dat na afloop bekend was)

begin van de dag
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leerlingen Pabo Matagalpa denken na over opdracht
foto: Arjan Lammerts

Frans en Mayke nemen cheque in ontvangst van Boek Winst
foto: Miranda van der Klaauw

boompjes voor herbebossing
foto: Miranda van der Klaauw

tropische natuur op een mural
foto: Cor Nonhof

koffieboerin Isabel met een kleindochter
foto: Toon Oomen

het resultaat van het muurschilderproject op obs de Sleutel 
foto: Theo Smeele o
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V o o r w o o r d
2017
Het eerste volle jaar om de gedane beloften bij de pitch van 2016 gestand te doen.
Een hele klus, waarvan de resultaten op veel fronten zeker positief genoemd mogen 
worden. Zoals we gewend zijn, was er volop actie op het gebied van het onderwijs, 
waarbij de onderwijsreis in april/mei een van de hoogtepunten was. De samenwer-
king met Fontys-Pabo was hierbij prima. Docenten van Zonnesteen, Panta Rhei en 
Fontys trokken met de onderwijsgroep van onze stedenband gezamenlijk op in de 
voorbereiding en uitvoering van de tweejaarlijkse onderwijsreis naar Matagalpa.
Bij de acties met betrekking tot de economische ontwikkeling van onze zusterstad 
waren de leden van de vrouwen- en de koffiegroep actief. Geweldig ook de her-
nieuwde opleving van de Vuelta de Matagalpa fietstocht. En dit allemaal voor on-
dernemende vrouwen en kleine koffieboeren.
Om Matagalpa als trekpleister voor een vakantie naar Nicaragua te promoten, werd 
met succes de reis ‘Meet the Locals’ georganiseerd. Het succes van die eerste reis in 
januari verdient zeker vervolg, met name ook voor jongeren. Er werd en wordt hard 
aan gewerkt door Miranda en een aantal vrijwilligers om dit te realiseren.
Het onderzoek naar nieuwe activiteiten met betrekking tot de Global Goal ‘Klimaat-
actie’ verliep behoorlijk stroever. Er zijn plannen genoeg, maar we hebben nog niet 
echt kunnen ‘doorpakken’. Dit aspect verdient in 2018 de nodige aandacht met 
extra menskracht.
Samenwerking met partners in Tilburg vraagt steeds meer aandacht van coördina-
tor en bestuur van de Stedenband. Samen met elkaar én de gemeente de Global 
Goals in Tilburg op de kaart zetten, is daarbij van belang. Dit vergt het noodzakelijke 
overleg en de nodige inspanningen. Perspectieven zijn er zeker ontwikkeld in het 
voorbije kalenderjaar.
Ook is er uiteraard veelvuldig contact met onze partner Comité Mano Vuelta. 
Samen werken we aan de opzet en uitvoering van de verschillende projecten. Een 
groep van een kleine twintig vrijwilligers verrichten talloze werkzaamheden. Nieuw 
is dat we met hen zoeken naar stageplaatsen voor een toenemende vraag vanuit 
het hoger beroepsonderwijs.
In het voorliggende katern geven we jullie inzicht in al die zaken die Stedenband 

Leeswijzer

Voor dit jaarverslag is zoveel mogelijk de indeling aangehouden van de subsidieaanvraag van de 
Stedenband aan de gemeente Tilburg, zodat een vergelijking kan worden gemaakt tussen plannen en 
resultaten.

 Voorwoord 2

 Inhoud, Colofon 2

 1. Onderwijs, Global Goals 4 en 17 3

 2. Economie, Global Goals 1, 2, 5, 8, 10 en 17 5

 3. Klimaat, Global Goals 7, 12, 13 en 17 6
 
 4. Overige thema’s, Global Goals 1, 3 en 4 7

 Voorlichting/PR 7

 Organisaties, begrippen en afkortingen 8

Dit is het inhoudelijk jaarverslag van de Stedenband Tilburg-Matagalpa.
Het financieel jaarverslag kan worden opgevraagd op onderstaand 
adres en is te vinden op de website bij de tab ‘Over…’.

Stedenband Tilburg-Matagalpa
Beneluxlaan 74
5042 WS  Tilburg
Tel. 013 – 536 8706
stedenband@tilburg-matagalpa.nl
www.tilburg-matagalpa.nl & http://toerisme.tilburg-matagalpa.nl 

De STM is te vinden op Facebook of volg ons op Twitter: @mimatagalpa  
Social Tourism Nicaragua is ook te vinden op Facebook en Instagram.

Bestuur
Frans Couwenberg (voorzitter)
Rob Giesberts (penningmeester)
Theo Smeele (secretaris)
Anneke Kolen
Wies van Berkel

Medewerker en samenstelling jaarverslag
Miranda van der Klaauw (coördinator)
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omroep Tilburg interviewt Frans over de Global Goals
foto: Miranda van der Klaauw

Tilburg-Matagalpa tot een bloeiende stichting maakt. 
Een stichting die keihard werkt voor de ontwikkeling 
van de toekomstmogelijkheden van onze vrienden in 
Matagalpa en dat verhaal vertelt in Tilburg.
Rest me nog mijn trots en dank uit te spreken aan allen 
die deze omvangrijke klus ook in 2017 weer met elkaar 
tot stand hebben gebracht. Vele handen maken licht 
werk….

Frans Couwenberg, voorzitter



Onderwijs
Mondiaal partnerschap tussen
scholen, wijken en buurten
In 2017 gingen er weer Tilburgse docenten op werk-
bezoek naar Matagalpa. De groep basisschool docen-
ten werd, net als twee jaar geleden, aangevuld met 
twee docenten van de Pabo (Fontys Tilburg). Samen 
gaven zij een vervolg aan de kennisuitwisseling op 
het gebied van rekenen. Daarbij werd samengewerkt 
met docenten van tien Matagalpese basisscholen en 
met docenten en studenten van de Normal (Pabo 
Matagalpa).

Workshops
Uit het verslag van een van de docenten: “Hoofdzaak 
van onze reis was het geven van workshops. Het on-
derwerp was breuken, een moeilijk onderdeel van het 
rekenonderwijs. De vraag was vooral om ervaringen en 
tips te geven en te krijgen om het rekenen met breuken 
aantrekkelijker te maken. We probeerden met behulp van 
materialen en verschillende werk- en spelvormen een les 
inzichtelijker en uitdagender te maken. Het was geweldig 
om te constateren dat de contacten met de Pabo ook ste-
viger worden aangezet. Van de Pabo- (of Normal-) stu-
denten moeten we het per slot van rekening hebben in de 
toekomst. En als ik zie dat zij met zoveel enthousiasme de 
workshops volgen en later op de stageplek ook laten zien 
hoe zij deze ervaringen vertalen in de praktijk, dan word 
ik gelukkig en toch wel gerustgesteld dat we goed bezig 
zijn met z’n allen.”
“Op de scholen worden we hartelijk ontvangen. De en-
thousiaste collega’s stellen zich open voor nieuwe ideeën 
en willen zo goed als het kan het onderwijs vernieuwen. 
Logisch dat daar tijd voor nodig is, in Nederland hebben 
wij er ook jaren over gedaan om andere werkvormen dan 
klassikaal aan te bieden. We zien kinderen die plezier 
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docent en leerlingen Pabo Matagalpa
foto’s: Arjan Lammerts

leerlingen Pabo Matagalpa bespreken een opdracht 
kinderen van de Christoffelschool

bewonderen het resultaat 

hebben met elkaar en graag naar school gaan, blij dat ze iets kunnen leren. Beter dan 
op de vuilnisbelt zoeken naar bruikbare spullen of snacks verkopen op de markt.”

De Tilburgse basisscholen Panta Rhei en Zonnesteen hebben in het voorjaar aan-
dacht besteed aan Matagalpa. Aan de hand van thematisch, interactief lesmateriaal 
zijn de kinderen bezig met hun leeftijdgenootjes in Nicaragua. Daarnaast was er de 
sponsorloop (waarbij overigens ook geskate of anderszins gesport mocht worden) 
en was er een markt voor ouders en andere belangstellenden.
Obs Koolhoven heeft helaas besloten te stoppen met de scholenband, omdat ze 
teveel projecten hadden lopen op hun school. Wel organiseerden zij dit jaar nog 
een laatste sponsorloop.
Met de opbrengsten van alle activiteiten zijn in Matagalpa vier scholen opgeknapt 
en gerenoveerd. In totaal profiteerden 2650 kinderen en 80 docenten van deze 
steun. Naar aanleiding hiervan was er een briefwisseling tussen een aantal leerlin-
gen uit Matagalpa en Tilburg.

Drieluik
In het najaar hebben twee andere Tilburgse basisscholen gewerkt met het Drieluik 
Mondiaal Burgerschap, aangeboden door het Landelijk Beraad Stedenbanden met 
fondsen van de Europese Unie. Het Drieluik bestaat uit een muurschilderproject, 
een Inleefatelier en een storyteller. Op de basisscholen Christoffel en de Sleutel is 
dit aanbod met zeer veel enthousiasme ontvangen. Het heeft op Christoffel geleid 
tot een gigantisch kunstwerk op de muur van de gymzaal, dat werd onthuld door 
wethouder Mario Jacobs. Op de Sleutel was minder ruimte, maar daar hebben de 
kinderen zich vooral gericht op het Inleefatelier, waar zij aan de hand van rollen en 
opdrachten het leven in Nicaragua konden ervaren.
We hopen dit Drieluik op veel meer scholen in te kunnen zetten.

Bij de Tilburg Ten Miles zijn wij de komende jaren, behalve met de rozenkraam, 
aanwezig met een groot paviljoen met levensgrote foto’s van Nicaragua. In het 
paviljoen worden activiteiten voor kinderen georganiseerd en tegelijkertijd de 
ouders geïnformeerd. Kinderen maken kennis met de Global Goals, kunnen vogel-
tjes schilderen en een speurtocht doen.

Middelbare scholen
Het Beatrix College deed voor Nicaragua mee aan de Scholierencompetitie en werd 
dit jaar tweede. Het gewonnen geldbedrag ging naar kindercentrum las Hormigui-
tas in Matagalpa. Daar worden 100 kansarme kinderen opgevangen en begeleid.
>>>
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kinderen in het Inleefatelier
foto’s: Miranda van der Klaauw
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kinderen bij electrospel
foto’s: Miranda van der Klaauw

onderw
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schilder Tania met het ontwerp
foto: Jan Duijvekam

wethouder Mario Jacobs onthult
mural op Christoffelschool

foto: Miranda van der Klaauw

kinderen schilderen in Nicaragua paviljoen

Er is een begin gemaakt met een briefwisseling tussen leerlingen van de school 
Ruben Darío en leerlingen Spaans van de Nieuwste School in Tilburg. Ook de 
docent Spaans van het Beatrix College is hierin geïnteresseerd. Hiermee hopen we 
op termijn meer jongeren te interesseren voor uitwisselingen, stages en reizen naar 
Nicaragua.

Stop Kinderarbeid
In Muy Muy, regio Matagalpa, zijn docenten getraind in het kader van de campagne 
Stop Kinderarbeid. Dit is vooral nodig op het platteland. Het is inmiddels de vijfde 
locatie waar dit project wordt uitgevoerd. Docenten leren hoe ze in gesprek kunnen 
gaan met ouders en dat resulteert in minder schooluitval. De financiering komt van 
leden van de onderwijsvakbond AOb. De landelijke AOb financierde dit jaar een 
videoproductie over dit thema.

Bereik in Tilburg: 
3.000 kinderen/jongeren, 5.000 ouders, 200 docenten en 
1.000 familieleden, buren, sponsors en bezoekers. Daarnaast 
een aantal docenten en studenten ivm Pabo-project.

Fondswerving:
De activiteiten en sponsorlopen van de basisscholen hebben 
22.000 euro opgebracht. Via Wilde Ganzen kwam een premie 
van bijna 7.000 euro beschikbaar voor een nieuw lokaal in 
een plattelandsgemeenschap. Dit project wordt in 2018 ge-
realiseerd. In 2017 zijn met eerder beschikbaar gekomen mid-
delen vier scholen gerenoveerd.
Er kwam 2.000 euro binnen voor kindercentrum las Hor-
miguitas. En er is 2.000 euro beschikbaar gekomen voor de 
onderwijsvakbond.



Economie
Mondiaal partnerschap tussen 
jongeren, vrouwen en 
ondernemers
Ons doel om via dit thema meer jongeren te berei-
ken vordert gestaag. Op 2College Durendael liep tot 
de zomer van 2017 het keuzevak Ondernemen, waar 
onze projecten aan gekoppeld waren. Vertegenwoor-
digers van onze Stedenband waren aanwezig bij de 
eindpresentatie en gaven in het najaar van 2017 ook 
gastlessen in de groepen die het schooljaar 2017/18 
het keuzevak volgen. Toen werd ook een cheque over-
handigd met de winst van de bedrijfjes van de leerlin-
gen. Daarnaast wordt bekeken of we in de onderbouw 
van Durendael iets kunnen doen met burgerschap en 
de Global Goals.

Ook onze zoektocht binnen het Beatrix College gaat 
door. De coördinator van het project Beatrix Maat-
schappelijk Ondernemen (BMO) zoekt naar het juiste 
moment en project om de interesse van de leerlingen 
te wekken.

In het begin van het jaar werd een aantal fondswer-
vende activiteiten georganiseerd door de vrouwen-
groep. Met bridgen en spinnen zetten tientallen vrou-
wen én mannen zich in voor het microkredietproject. 
Ook zijn diverse donaties ontvangen.
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medewerkers van de UCA geven een training
foto: Toon Oomen

Olga en Len met een cheque met een deel van de opbrengst spinning
foto: Cil de Vries

Microkrediet
De organisatie Fumdec is er eind dit jaar in geslaagd om meer leningen te verkrij-
gen van Nicaraguaanse partners. Daarnaast ontvangen zij een lening uit het Ro-
tatiefonds van het LBSNN. Deze middelen zet Fumdec uit naar groepen vrouwen. 
Hoe meer fondsen Fumdec kan aanboren, hoe meer vrouwen ze kunnen onder-
steunen en hoe lager de kosten worden. De scholing voor de vrouwen, een essenti-
eel onderdeel van een succesvol traject, betaalt de Stedenband. In 2017 ontvingen 
700 vrouwen ondersteuning.

De groep die in januari 2017 deelnam aan de toeristische reis ging op bezoek bij 
een groep Fumdec-vrouwen in een plattelandsgemeenschap ten noorden van Ma-
tagalpa. Een van de deelnemers vertelt:
“We werden ontvangen door  de vrouwen en zij vertelden over hun gemeenschapsbank 
en over hun bedrijfjes. Sommige vrouwen hebben een winkel aan huis of bakken brood 
of tortillas. Andere vrouwen hebben een stukje grond en gebruiken het krediet om zaai-
goed of mest te kopen. De administratie is de verantwoordelijkheid van de groep en ook 
wordt er gezamenlijk gespaard voor toekomstige investeringen.
Er zijn bijna nooit problemen. Tot nu toe hebben de vrouwen alles onderling kunnen 
oplossen. Met de winst van hun bedrijfjes financieren ze de kosten van hun gezin en 
verbeteren ze hun woning.
De droom van de vrouwen is om straks zonder Fumdec verder te kunnen en hun eigen 
bank in stand te houden. Omdat deze groep al een tijd bezig is, is dat moment niet meer 
zo heel ver weg. En dat betekent dat Fumdec zich weer kan richten op een nieuwe groep 
vrouwen. Een geweldige formule!”

Studenten
Het project Beste Idee aan de universiteit UNAN in Matagalpa blijft moeizaam ver-
lopen. Omdat het accent ligt op ondernemen, lijkt het minder goed te passen bin-
nen het onderwijs. We zijn in overleg met de docent, met onze partner CMV en met 
de ondernemers in Tilburg om te bekijken hoe we dit kunnen oplossen.

De koffiegroep zorgde ervoor dat de Vuelta a Matagalpa fietstocht weer terug 
kwam: een gezellige fietstocht voor jong en oud, door Brabantse dreven en met 
interessante excursies onderweg. Er werd gefietst voor de koffieboeren. En in het 
najaar begon deze groep met de voorbereidingen van een andere manier van fiet-
sen: een spinning marathon in het eerste kwartaal van 2018.

De opbrengst van de boekenmarkt kwam ten goede aan het microkredietproject 
en de opbrengst van de rozenactie bij de Tilburg Ten Miles aan de koffieboeren. In 
de Kersttijd werd deelgenomen aan de Kerstmarkt van Amarant.

Koffie
In Matagalpa zijn 60 koffieboeren (m/v) getraind en van krediet voorzien via de co-
operatie UCA San Ramón.

Twee vrijwilligers waren in Matagalpa, spraken met boerin Isabel en schreven een 
verslag: “Isabel is vier jaar lid van de coöperatie. Haar moeder was destijds een van 
de oprichters. De familie bezit 5 hectare grond. Op een kwart daarvan verbouwen ze 
koffie, in combinatie met bananen. Op de overige grond verbouwen ze mais en bonen. 
De grond ligt op 45 minuten lopen van hun huis. Isabel werkt samen met haar broer en 
runt daarnaast het huishouden. Ze kookt op hout en doet de was met de hand. Gelukkig 
is er wel stromend water.
Vanuit de coöperatie zijn er allerlei overleggen, bijeenkomsten en trainingen. Daarin 
leren de boeren over nieuwe, duurzame technieken. Isabel ontvangt 40 dollar krediet 
en koopt daarvan gereedschappen en zaaigoed. Ze vindt het geweldig om dit krediet 
te kunnen opnemen. Er zijn ook boeren die meer krediet krijgen. Zij kunnen dan grotere 
investeringen doen en mogen ook langer doen over de terugbetaling.
In de oogsttijd (november-februari) is het stevig aanpoten voor de boeren, want ze moe-
ten de bessen op het juiste moment plukken en niet alle bessen zijn gelijktijdig rijp. Dit 
betekent dat ze elke struik een paar keer langs moeten.
De UCA San Ramón heeft in totaal 1080 leden, van wie er 470 koffie verbouwen. Een 
boer produceert tussen de 20 en de 40 zakken koffie van 45 kilo en elke zak levert rond 
de 140 dollar op. Een goed beheer van de plantage is belangrijk om ziektes te voorko-
men en de opbrengst op peil te houden. Tevens wordt diversificatie gepromoot, zodat de 
boeren niet teveel afhankelijk zijn van een gewas.” >>>
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Klimaat
Mondiaal burgerschap voor een beter milieu
Het afgelopen jaar hebben we meerdere gesprekken gevoerd met verschillende 
mensen en organisaties1. Dat heeft waardevolle informatie opgeleverd over (on)
mogelijkheden en op handen zijnde projecten. Duidelijk is dat er op korte termijn 
een aantal grote en interessante natuurontwikkelingsprojecten in Tilburg en omge-
ving op stapel staat en dat die deels passen bij onze doelen en wensen. De status 
en de planning van de verschillende plannen was echter niet altijd duidelijk. Tevens 
waren er verschillende verwachtingen ten aanzien van de rollen van de gemeente 
en van onze stichting bij een dergelijk stedenbandproject.

Dit alles kost meer tijd dan we aanvankelijk dachten. Wij denken dat er voor een 
Klimaatbos in Tilburg mogelijkheden zijn, gezien de toekomstige natuurontwikke-
ling en het beleid van burgerparticipatie. De meeste kans maken ons inziens het 
Geboortebos 2.0 en een aantal plannen op particuliere gronden in Stadsbos013. 
Om zelf een bos te gaan beheren zien wij als niet haalbaar en het past ook niet bij 
de doelen van onze stichting. Wij hebben dus een partner nodig.

In Matagalpa komen diverse organisaties in aanmerking om herbebossing in sa-
menwerking met (koffie)boeren op te zetten. Zo’n project zou een plek kunnen krij-
gen in het Rotatiefonds van het LBSNN. Vanuit dit fonds kunnen projecten met een 
economische component worden meegefinancierd.
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Bereik in Tilburg:
Ongeveer 10 deskundigen in verband met het Klimaatbos en 
200 mensen met de plantdag.

Bereik in Tilburg: 
3.500 personen met de diverse acties en 6 bedrijven/onder-
nemers/organisaties en hun netwerk. Ruim 40 jongeren, 80 
ouders en 10 docenten. Tevens 150 potentiële klanten voor 
toerisme en twee studenten NHTV.

Fondswerving:
Voor microkrediet werd 6.500 euro ingezameld, voor koffie-
boeren 3.000 euro. Via Wilde Ganzen kwam een premie van 
ruim 9.000 euro beschikbaar voor het koffieproject.
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het is goed toeven in het Geboortebos in Matagalpa
foto: Cor Nonhof

Toerisme
In januari vond de eerste groepsreis plaats. Dit in samenwerking met de Steden-
band Delft-Estelí. De deelnemers waren zeer te spreken over het social tourism pro-
gramma en ook over het georganiseerde vakantiedeel daarna. Twee deelnemers 
zetten na afloop hun ervaringen op papier:

“De inhoud van de projecten was interessant en toont je goed wat mensen allemaal 
moeten doen om een redelijk bestaan op te bouwen en vast te houden. Ook het feit dat 
zíj het erg op prijs stellen dat je komt, is belangrijk.
Waar ik erg over te spreken ben, is de manier van reizen zoals wij gedaan hebben de 
laatste 10 dagen, met privé-auto & chauffeur zodat je kan stoppen wanneer je wilt en 
niet met je koffer hoeft te sjouwen. Aangezien het voor ons niet superduur is om zo te 
reizen, raad ik dat nieuwe reizigers aan.
Het wonen bij de mensen thuis vond ik leuk, al is meer kennis van Spaans wel een aan-
rader. Zo word je meteen ondergedompeld in de Nicaragua-sfeer. Maar het hostal in 
Matagalpa is ook een prettige plek.”

“Nicaragua is geen vakantieland voor mensen die uit zijn 
op cocktailbars aan tropische stranden. Maar als je ge-
interesseerd bent in het leven van de mensen in andere 
delen van de wereld en open staat voor hun kracht en op-
timisme, dan vind je in Nicaragua het land naar je hart.”

Helaas is het niet gelukt om de Jongerenreis, die voor 
de zomer was gepland, vol te krijgen. We merken wel 
dat er voldoende interesse is in ons aanbod, maar niet 
elke geïnteresseerde boekt ook direct een reis. Het ini-
tiatief moet groeien en bekender worden. Daarvoor 
benutten wij ons netwerk en de social media, ook met 
betaalde advertenties. Daarnaast worden flyers ver-
spreid in de stad. We hebben goede hoop dat in 2018 
meer mensen via ons op reis gaan naar Nicaragua.

Miranda neemt cheque in ontvangst op Durendael
foto: Coen Swinkels

Geboortebos
De jaarlijkse plantdag in het Tilburgse Geboortebos 
was ook dit jaar een feestelijk gebeuren. Hele families 
kwamen naar het Noorderbos om hun boom te plan-
ten. De Stedenband was aanwezig met foto’s van en 
informatie over het Geboortebos in Matagalpa. En met 
Nicaraguaanse vogeltjes natuurlijk.  

1)Brabantse Milieufederatie, Ermy Brok, Paul van Hoesel, Mario Jacobs, Wouter de Groot, Rob 
Vereijken (Stadsbos013), Janneke Cranenbroek, De Groene Muze, Jan de Bont, Utrecht-León, 
ProClimate, LBSNN.



Overige thema’s

Moeder- en kindzorg 
Het Casa Materna heeft op 31 december haar deuren gesloten. Omdat er vanuit 
de overheid nu voldoende voorzieningen zijn voor moeder en kind, is het particu-
liere Casa niet meer nodig. Het initiatief van een groep lokale vrouwen was in de 
jaren ’80 en ’90 echter van levensbelang voor de zwangere vrouwen in de regio 
Matagalpa, waar de moedersterfte, met name op het platteland, relatief hoog was. 
Het Casa Materna heeft belangrijk werk verzet door in totaal bijna 18.000 vrouwen 
op te vangen en naar een veilige bevalling te begeleiden. Een veelvoud daarvan is 
voorgelicht over reproductieve gezondheidszorg en family planning.

Pipitos
Via onze partnerorganisatie Comité Mano Vuelta wordt met een fonds van docen-
ten van PI-school de Hondsberg in Oisterwijk de vereniging los Pipitos in Esquipu-
las ondersteund, voor kinderen met een beperking. CMV financiert een leerkracht 
die de kinderen stimuleert in hun ontwikkeling.

Voorlichting/PR
Het werk van de Stedenband wordt onder de aandacht gebracht via de pers, twee 
websites (een algemene en een voor toerisme), twee Facebook-pagina’s, Twitter en 
twee Instagram accounts. Aan de websites zijn nieuwsbrieven gekoppeld.
Van het informatieblad ¡Cómo No! verschenen drie nummers. Het blad wordt zowel 
op papier als digitaal gelezen.

Het secretariaat van de Stedenband begeleidde 50 vrijwilligers in werkgroepen en 
bij activiteiten. Daarnaast waren er overleggen met de gemeente Tilburg en met 
het Landelijk Beraad Stedenbanden (LBSNN). Ook waren er twee platformbijeen-
komsten met de collega’s in andere steden. Op deze bijeenkomsten staat de onder-
linge uitwisseling van best practices centraal. 

Onze Stedenband heeft het initiatief genomen tot de oprichting van een werkgroep 
Tilburg 4 Global Goals. De leden van de werkgroep vinden dat er bij het platform 
een Wereld te Winnen teveel aandacht is voor het verdelen van de subsidies (met 
concurrentie als gevolg) en te weinig voor de Global Goals. De werkgroep wil min-
der versnippering en meer promotie van en communicatie over de Global Goals.
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Bereik voorlichting/PR:
bijna 13.000 personen via de algemene website en ruim 4.000 
via de toerisme site; 450 via de digitale nieuwsbrieven; 275 via 
Twitter, 420 via Facebook en 40 via Instagram; 500 papieren 
¡Cómo No!-lezers en 400 digitale lezers. De Stedenband ver-
scheen in totaal 15 keer in de regionale/lokale pers. Omroep 
Tilburg filmde de onthulling van de mural op de Christoffel-
school. Zie https://www.youtube.com/watch?v=gFDjIqxI_AY 

website
tilburg-matagalpa.nl

foto: HD ontwerp
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doña Jerónima van Casa Materna
foto’s: Frans Couwenberg

lege stoelen in Casa Materna

onze spandoeken hangen langs parcours TTM
foto: Corné Hannink



Organisaties, begrippen en afkortingen
 Amarant:  Tilburgse zorginstelling.

 AOb:  de Algemene Onderwijsbond (vakbond) in Nederland/Brabant/Tilburg.

 Boek winst:  stichting die gelezen boeken inzamelt en verkoopt ten behoeve van goede doelen.

 Casa Materna:  opvanghuis voor vrouwen met een risicozwangerschap in de regio Matagalpa. Casa Materna organiseert ook voorlichting en scholing.

 CMV:  Comité Mano Vuelta, partnerorganisatie in Matagalpa.

 ¡Cómo No!:  is het informatieblad van de Stedenband Tilburg-Matagalpa.

 Fontys:  onderwijsinstelling voor hoger beroepsonderwijs.

 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.

 Global Goals:  internationale afspraken om een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.

 Hormiguitas:  centrum voor kansarme kinderen in Matagalpa.

 Inleefatelier:  een Nicaraguaans dorpsplein gemaakt van panelen en materialen, waar kinderen rollen en opdrachten krijgen.

 LBSNN:  Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua. Dit beraad verenigt tien stedenbanden. Tilburg is een van de leden.

 NHTV:  instelling voor internationaal hoger onderwijs (waaronder opleiding toerisme) in Breda.

 Obs:  openbare basisschool.

 Normal:  lerarenopleiding basisonderwijs in Matagalpa.

 PABO:  lerarenopleiding basisonderwijs.

 ProClimate:  organisatie voor de ontwikkeling van innovatieve projecten met agrarische producenten in de tropen.

 Los Pipitos:  vereniging voor ouders van kinderen met een beperking.

 STM:  Stedenband Tilburg-Matagalpa.

 Tilburg Ten Miles:  loopevenement: wegwedstrijd en trimloop in en om het centrum van Tilburg.

 UCA:  landbouwcoöperatie in San Ramón.

 UNAN:  onafhankelijke, openbare universiteit in Matagalpa.

 Wereld te Winnen:  mondiaal platform van de gemeente Tilburg.

 Wilde Ganzen:  steunt ontwikkelingsprojecten die zijn opgezet door mensen ter plaatse, in samenwerking met bevlogen Nederlanders.

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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jongedames bij de rozenkraam 
foto: Jan Duijvekam

spinners 
foto: Cil de Vries
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Vrouw zijn in Nicaragua!
Lucila Campbell, scholiere

In het vorig nummer van ¡Cómo No! kon je in Vrouw zijn in Nicaragua de verhalen lezen 
van buschauffeur Ingrid González en kok Rosa Amelia Yesca.

Dit keer het verhaal van Lucila Campbell.. 

Lucila is snel van begrip en heeft een brede 
belangstelling. Ze is 15 jaar en staat vlak voor haar 
eindexamen, maar ze zegt dat ze nog niet weet 
wat ze wil studeren. Ze houdt erg van dieren en 
van sociaal contact. Ze geniet van lezen, muziek 
luisteren en optrekken met vrienden en vriendinnen 
maar, zo geeft ze toe, ze vindt het ook fijn alleen te 
zijn. Ze is haar middelbare school aan het afmaken 
en ’s avonds werkt ze mee in De Humo (‘Van Rook’, 
een platform voor informatieve en kunstzinnige 
videoproducties voor en door jongeren, dat 
uitzendt op internet en tv), waar ze adviseert over 
onderwerpen die interessant zijn voor pubers.
Vrouw zijn in Nicaragua is een uitdaging, zegt 
Lucila. Hindernissen die vrouwen tegenkomen 
als ze zich willen ontplooien zijn volgens haar 
bijvoorbeeld: lastiggevallen worden op straat, de 
regels die sommige kerkgenootschappen opleggen 
en het onderscheid dat op school gemaakt wordt 
tussen jongens en meisjes. Maar Lucila is niet bang 
voor de toekomst: die mag komen, ze is er klaar 
voor!

Dit is haar verhaal:
‘Ik ben Lucila Campbell, ik ben vijftien. Ik hou 
van dieren, ik hou erg van lezen, ik ben ook 
graag samen met vriendinnen, maar ik ben ook 

graag, nou ja, alleen ... 
Vrouw zijn in Nicaragua is elke dag een uitdaging, want ... als je de 
straat op gaat, kun je niet gewoon een bloes aandoen met een beetje 
decolleté, want dan denken ze dat je het doet om te flirten. In het begin 
vond ik dat heel moeilijk om mee om te gaan. Ik kreeg al heel vroeg 
borsten, dus wat ik ook aantrok, zelfs al had ik mijn meisjeskleren aan 
want ik voelde me nog klein, mannen gingen dingen tegen me zeggen 
... Toen ben ik begonnen me te verdedigen door dezelfde soort dingen 
terug te zeggen, maar zo stelde ik mezelf zeg maar op hun niveau, ik 
verlaagde mezelf. Gaandeweg ben ik me gaan realiseren dat het beter is 
om het te negeren, dat is beter dan iets vulgairs te zeggen. Het is beter 
hun te laten merken hoe slecht het is wat ze doen, dat ze zelf ook een 
vrouw of een dochter hebben en dat die er op een gegeven moment net 
zo goed last van kunnen hebben.
Op school: ‘Laat de mannen alles maar doen...’, en dan? blijven wij 
meisjes maar op onze plaats zitten? De Bijbel zegt dat mannen op de 
eerste plaats komen, dus wij hebben altijd op de achtergrond gestaan, 
en mij lijkt het heel belachelijk dat we zo door blijven gaan. We moeten 
beginnen met hen tegen te spreken, dwars te liggen, doen wat ze 
ons nooit hebben laten doen, dus ... Tegen meisjes van mijn leeftijd 
zou ik zeggen, begin je te kleden zoals jij wilt en laat je daar niet van 
weerhouden omdat je er rekening mee moet houden dat een smeerlap 
op straat af en toe iets misselijks naar je kan roepen. Nee, je moet 
gewoon ermee beginnen, je moet ze negeren en aantrekken wat je wilt, 
want het is ... jouw lichaam!’

vertaling: Jan-Pieter Schaper           
bron: Niú

Lucilla Campbell
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Even terug in de tijd ...
Archipel van Solentiname, Río San Juan, 

Zona Especial III, 1985
Rondzendbrieven … dat is waar we het mee moesten doen in 1985; hét communicatiekanaal 
met de wereld die we achter ons gelaten hadden: Tilburg; de stad waar we na onze studie 
waren blijven wonen. De een werkzaam in de volwasseneneducatie en de ander als 
ontwikkelingssocioloog. Allebei een belangstelling voor en actieve rol in de solidariteit rond 
bevrijdingsbewegingen in Afrika en Midden-Amerika.

Dat is wat ons samenbracht en verbond toen we de kans kregen om voor drie 
jaar een onderwijsproject voor boeren uit de coöperaties van Río San Juan mee 
vorm te geven. Er lag een projectvoorstel -gestoeld op de methode van ervarend 
leren van Paulo Freire- en samen met de 25-jarige directeur van de school 
zouden we aan de slag gaan. Letterlijk aan de slag want er kwam ook veel 
logistiek werk bij kijken en onze taak zou niet alleen beperkt blijven tot adviezen 
voor uitvoering van het project en rapportage naar de Duitse organisatie die 
het geheel financierde. De infrastructuur was er gedeeltelijk al: in de jaren 
voorafgaand aan 1985 was er een school gebouwd met de mogelijkheid van 
intern verblijf voor de studenten.. Het idee van een school waar geselecteerde 
coöperatieleden -voor een jaar vrijgesteld door het coöperatiebestuur- 
praktische en theoretische kennis op konden doen over o.a. landbouw, veeteelt 
en coöperatieleer. Daarin stonden de eigen ervaringen en uitwisseling met 
anderen centraal. De volwassen boerenstudenten zouden ook nieuwe kennis 
opdoen, die op een participatieve manier zou worden overgebracht door 
vakdocenten, waarbij eens in de zoveel tijd de studenten dit weer terug zouden 
koppelen naar hun coöperaties. Ook problemen die in de werkelijkheid speelden 
in hun coöperaties zouden aan bod komen en op deze manier zou de opleiding 
praktische tools kunnen aanreiken voor de coöperatie-leden. We hadden 
wel enige twijfel bij de locatie van de school. Wáárom op Solentiname, een 
geïsoleerde archipel die niet zo toegankelijk was en waardoor de interactie met 
de coöperaties toch enigszins gehinderd werd? Het zou misschien passender zijn 
bij de methode van ervarend leren als de school op het vasteland van Río San 
Juan zou zijn gelokaliseerd, te midden van de belanghebbende coöperaties. Er 
werd ons verteld dat dit kwam door de oorlogssituatie; het was veiliger om niet 
in ‘contra-gebied’ te zitten vanwege het risico van aanvallen tegen de school en 
de studenten. Bovendien zou het voor de concentratie van de studenten ook 
beter zijn; iedere acht weken zouden ze een week naar huis gaan, er was dus 
een periode van twee maanden waarin ze zich geheel konden focussen op de 
inhoud van het onderwijsprogramma.
De eerste weken verbleven we in Managua, een korte periode om het 
Nica-Spaans onder de knie te krijgen. Al vrij snel daarna volgde een 
kennismakingsbezoek aan het project. Samen met directeur Narciso met de 
boot naar San Carlos. De reis ging vanuit Granada over het meer van Nicaragua, 
met het geconfisqueerde jacht van een rijke Nicaraguaan die na de revolutie 
naar Miami vertrokken was. Het jacht had betere tijden gekend en was totaal 
niet berekend op de functie van reguliere verbinding tussen Granada en San 
Carlos. Het reizen was een survival of the fittest. Als je al een van de pakweg 
vijftig kaartjes wist te bemachtigen dan was het zaak een plekje te veroveren en 
dat met je lichaam en bagage te verdedigen tijdens de reis van twaalf uur. De 
eerste keer, tijdens het regenseizoen, dachten we er goed aan te doen om in de 
cabine te gaan zitten zodat we in ieder geval droog zouden blijven. Op het dek 
lag het al snel vol met grote manden gevuld met groenten en fruit en allerlei 
andere marktwaar die voornamelijk door vrouwelijke handelaren (comerciantes) 
getransporteerd werden over het meer. Voorheen was er een levendige handel 
vanuit San Carlos naar Costa Rica, maar die doorgang was nu (vanwege de 
contra-oorlog) helemaal afgesloten en dus moet alles vanuit Granada komen. 
Over de weg is dit niet te doen, vanwege contra-aanvallen en door de regen 
vaak onbegaanbare zandweg.
Al na een paar uur hadden we er spijt van dat we in de cabine waren gaan 
zitten: hete muffe lucht vermengd met dieseldampen en een oorverdovend 
gestamp van de motor die in het voorste deel van de cabine stond te ronken en 

het vooraanzicht van de boerenschool op Solentiname 
foto: Anneke Barten

Anneke Barten en Jos Coumans op de boot naar San Carlos met 
een delegatie vanuit de Duitse vakbeweging 
foto: onbekend
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te trillen. Je kon ook geen kant meer op want alles 
was volgestouwd met stapels tassen en dozen met 
daartussen mensen in allerlei posities die probeerden 
te slapen. Een groep mannen was luidruchtig aan 
het genieten van een kaartspel, met inzet van geld, 
dat was duidelijk gezien de stapels biljetten in het 
midden. Een commerciante met een grote witte 
schort om haar omvangrijke lijf was een opvallende 
deelneemster. Als zij een partijtje won, stak ze met 
een trotse blik het stapeltje biljetten in haar boezem. 
Ze stak nonchalant een sigaret op en checkte op het 
dek of er niemand aan haar manden zat.
Het beste wat je kunt doen tijdens zo’n reis is 
proberen zo snel mogelijk in slaap te vallen, zodat 
je ook niet zeeziek wordt, maar dat lukte bijna 
niet onder deze omstandigheden op deze boot. 
Er was wel een alternatief: een tocht van zestien 
uur met de Río San Juan, een trage houten boot 
waar je zowel benedendeks (droog) kunt verblijven 
als bovendeks (nat) en waar gemakkelijk 200 
mensen op pasten. Voordeel waren de open 
zijkanten waardoor je in ieder geval wat frisse 
lucht had. Nadeel was dat de route met een stop 
langs San Miguelito ging. Voor de rest tref je 
dezelfde taferelen aan als bij het jacht. Gokkende 
en schreeuwende handelaren, kippen en varkens 
tussen de manden met tomaten, komkommers en 
dozen met galletas (koekjes). De behoeftes werden 
gedaan in een buitenboord hangende latrine met 
een gordijntje ervoor. Als vrouw onderdrukte je de 
neiging om veel te drinken want een aanlokkelijk 
perspectief was het niet om gebruik te maken van 
deze sanitaire voorziening. Voor mannen was het 
vrij eenvoudig, zij plasten gewoon zonder enige 
gêne over de reling.
Onze eerste aankomst om zes uur ’s ochtends 
in San Carlos maakte een onuitwisbare indruk. 
Het voelde als het einde van de wereld, klam 
en vochtig, de dieseldampen van de bootjes, de 
grote varkens die vrij door het ontwakende stadje 
liepen en hun uitwerpselen her en der verspreiden 
over de modderpaden, de oversized cucarachas 
(kakkerlakken) die voor je voeten wegschieten, het 
smerige water bedekt met een dikke laag plastic 
afval langs de oever van de Río San Juan; vervuild 
door menselijke uitwerpselen uit de overhangende 
latrines van de huizen aan de waterkant. Regen die 
genadeloos neerklettert op de zinken daken van de 
houten huizen. Gelukkig hadden we regenlaarzen 
bij ons, het soort schoeisel dat hier onontbeerlijk is. 
Glibberend over de blubberige paden kom je niet 
ver op slippers of stadse schoenen. De rubberlaars 
zie je hier overal en niet alleen aan de voeten van de 
mensen. De kapotte laars vind je terug in het water, 
op het land, in de straten. Achteloos weggeworpen 
want met een gat erin dient de laars niet meer. 
Ook de plastic slippers vind je vaak op de meest 
onverwachte plaatsen terug … zwerfvuil, waar moet 
je het anders laten dan dáár waar het kapotgegaan 
is en zijn dienst bewezen heeft.
Dinsdag is het marktdag in San Carlos en de enige 
dag dat het dorp tot leven lijkt te komen. Al vroeg 
meren rivierboten in allerlei vormen en maten aan bij 
de markt aan het water. Ze transporteren bewoners 
uit het achterland; vanuit El Castillo, Esperanza, 
Los Sábalos en verder gelegen nederzettingen aan 
de oevers van de Río San Juan, de brede trage 
rivier die de verbinding vormt tussen het meer en 
de Atlantische Oceaan en tevens de grens met 
Costa Rica vormt. Veel kleine boten volgeladen 
met mensen die op deze dag geconcentreerd 

hun inkopen doen, want dít is dé dag dat er hoopvol uitgekeken wordt naar 
bevoorrading vanuit de ‘bewoonde wereld’. De stille hoop dat het bijna 
vanzelfsprekende no hay (is er niet) een keer plaats maakt voor feitelijk aanbod 
van koopwaar is van de gezichten van de regionale bewoners af te lezen. En 
dat terwijl in de rest van Nicaragua de economische situatie eigenlijk ook al vrij 
problematisch is. De supermarkten in de steden zijn leeg en bieden voornamelijk 
producten als zeep, drank en ontsmettingsmiddelen. Gelukkig wordt de 
zogenaamde canasta básica (eerste levensbehoeften zoals olie, rijst, suiker en 
bonen ) voor ieder gezin gegarandeerd via de wijkcomités.
In San Carlos is een ziekenhuisje, een airstripje voor militair- en beperkt civiel 
vliegverkeer, een concentratie van kantoortjes van de ministeries van Landbouw 
en Onderwijs en natuurlijk ook de Délegación; het regionaal bestuurskantoor 
voor Río San Juan. Er zijn wat pensionnetjes die eigenlijk alleen vol zitten op 
de dag vóór vertrek van de boten naar Granada. Deze pensions zijn kleine 
afgetimmerde hokjes waar net een of twee rustieke grof houten bedden 
in passen -als je geluk hebt ligt er een colchón, een matras van aan elkaar 
genaaide plastic zakken waar suiker of rijst ingezeten heeft, gevuld met stro. Er 
is een wijk gebouwd met houten barakken die doen denken aan stacaravans. 
Hierin zijn de ambtenaren die werken voor de ministeries gehuisvest. Het zijn de 
meest gemotiveerde kaderleden van het Frente Sandinista, want naar de Zonas 
Especiales gaan doe je niet zomaar, dan moet je wel gedreven en idealistisch 
zijn. Het is er gevaarlijker want in die gebieden zijn de contra’s actief; het is 
fysiek zwaar door de beperkingen in huisvesting, transport, communicatie en 
toegang tot basisvoorzieningen. Maar voor kaderleden is het een uitdaging om 
juist in dit soort achtergebleven gebieden te werken en iets op te bouwen waar 
de lokale bevolking perspectief geboden wordt op een toekomst met meer 
welvaart.
Wij kwamen een keer per week in San Carlos, op de marktdag, want dán 
ging er een boot vanaf Solentiname heen en weer. Op die dag moesten ook 
de vergaderingen en het overleg gepland worden met de verantwoordelijken 
binnen Midinra (het ministerie van Landhervorming) waaronder onze school viel. 
Dat moest dan in de ochtend gebeuren want rond twee uur vertrok de boot 
meestal alweer retour. Het gaf altijd een zekere vorm van stress, want je moest 
steeds opletten wanneer de bootsman besloot dat het tijd was om te gaan. 
Zouden we nog even langs de markt kunnen om wat fruit en groenten te kopen 
of lopen we dan de kans dat de boot ineens vertrokken is? Na verloop van 
tijd kreeg je in de gaten waar de bootsman uithing en dan hield je hem zoveel 
mogelijk in het oog. Vaak zat hij in een barretje bij de markt en aan zijn rood 
doorlopen ogen en drankkegel te oordelen had hij dan al heel wat rum achter 
de kiezen. Veel mannelijke medepassagiers waren op de terugtocht dronken en 
genoten ook tijdens de overtocht nog volop van de rum in kleine plastic zakjes 
die ze hadden kunnen inslaan op de markt. Ook de kerosine voor de stook van 
boten of lampen zat bij gebrek aan jerrycans gewoon in grote plastic zakken ...
De eerste keer dat we vanuit San Carlos naar Solentiname overstaken, was een 
bijzondere ervaring. Dít was de plek waar we twee jaar zouden gaan wonen.

Hoe het Anneke en Jos verging op Solentiname kun je lezen in het 
komend nummer van ¡Cómo No!

Anneke Barten

straatbeeld van San Carlos in 1985
foto: Anneke Barten
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Meer bewegen op scholen
in Matagalpa

In een van de vorige ¡Cómo No!’s heb ik al eens geschreven over de inspanningen van het 
BeweegBuro uit Tilburg om een sportproject op de Matagalpese zusterscholen uit te (laten) 
voeren. Jan Posthumus, de directeur van het BeweegBuro en ‘n goede vriend van me, 
selecteerde samen met collega’s een uitgebreide lessencyclus onder de titel ‘Meer bewegen 
met weinig sportmateriaal’. Die lessen werden vertaald en voor langdurig gebruik in orde 
gemaakt voor een tiental basisscholen in Matagalpa. Ook werd een minimale materialenlijst 
samengesteld. Ballen, wedstrijdlinten, hoepels, pylonen en dergelijke werden aangeschaft 
en vervoerd naar Matagalpa. Hierbij kregen we ook nog hulp van Donna en Theo die in 
dezelfde periode op vakantie gingen naar Nicaragua. Zij hadden nog flink wat ruimte in hun 
koffers.
Het was hoog tijd om de lessen en de materialen op de betreffende scholen te introduceren. 
Mayke en ik stelden ons dat ten doel tijdens ons bezoek van een maand geleden aan 
Matagalpa. 

Op de tweede dag van ons bezoek hadden we al een bijeenkomst met 
directies van de tien betrokken scholen over vorm en inhoud van het project. 
Dat werd goed ontvangen. De dag erna zijn we een dag op zoek geweest 
naar sportartikelen die we nog niet in Nederland gekocht hadden. Bielka, de 
secretaresse van het Comité Mano Vuelta en Alexis, de sportleraar van de 
Hormiguitas vergezelden ons bij onze zoektocht. In de bekendste sportwinkel 
van Matagalpa kochten we pylonen, tennisballen en markeerhoedjes. In een 
speelgoedwinkel kwamen we hoepels tegen. Voor elke school hadden we ook 
zes springtouwen die we zelf maakten. We werden daarbij geholpen door een 
winkelier die hoofdstellen en zadels voor paarden maakt. Geweldige kwaliteit. 
Alle materialen kwamen in onze slaapkamer van het hostel La Buena Onda 
terecht. Soms was het moeilijk om tussen de spullen door het bed te vinden. 
Alle beschikbare sportmaterialen werden verdeeld en in grote sporttassen 
verpakt, klaar om te worden uitgedeeld.

De dikke en de dunne
Een belangrijk onderdeel van ons werk was de organisatie en uitvoering van een 
workshop voor directieleden, sportleraren en groepsleerkrachten van de tien 
scholen: acht zusterscholen, La Normal -de opleidingsschool voor onderwijzers 
in Matagalpa- en Las Hormiguitas -de organisatie voor werkende kinderen. 
Van elke school werden in totaal drie vertegenwoordigers uitgenodigd. De 
workshop vond plaats aan het eind van onze tweede ‘vakantieweek’. We waren 
te gast op La Amistad, de school voor speciaal onderwijs. Het beschikbare lokaal 
puilde uit met 35 verwachtingsvolle leerkrachten. Ook señor Rafael Fernández, 
vertegenwoordiger van het ministerie van Onderwijs afdeling sport, was 
aanwezig. Een tas met materialen lag uitgespreid op de grond. De belangstelling 
hiervoor was enorm. Geïnteresseerd luisterde men naar mijn verhaal over 
het ontstaan van het project. Natuurlijk was men ook erg betrokken bij de 
bespreking van de map met lessen. Na de bespreking van de mogelijkheden met 
de aanwezige materialen was er een officieel moment. Vertegenwoordigers van 
de scholen konden om de beurt hun map en sporttas komen halen. Daarvoor 
werd nog wel verwacht dat men een handtekening voor ontvangst tekende. 
Ook ik moest mijn krabbel zetten. Het geheel werd gecompleteerd door die 
van Guillermo, een van de leden van het Comité Mano Vuelta. In de pauze 
die volgde, genoten we van een beker fruit en werd er driftig gebladerd in de 
mappen.
Men had ook van ons de opdracht gekregen één spel te gaan voorbereiden. 
Na ongeveer twintig minuten waren de voorbereidingen gedaan en begonnen 
we aan tien sportlesjes. Aanvankelijk was men wel wat terughoudend om als 
‘kind’ goed mee te doen aan de lessen. Maar zoals altijd waren er een stuk of 
zes kartrekkers die de anderen enthousiast maakten. Er werd veel gelachen bij 

foto’s: Mayke van den Broek en Frans Couwenberg
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‘schipper mag ik overvaren’ en het balspel ‘de dikke en de dunne’. Bij enkele 
estafettevormen werd fanatiek gestreden om de winst. Gezamenlijk springen 
met het toverkoord vond men prachtig. Kortom de deelnemers genoten en wij 
daarom natuurlijk ook. Acrobatische torens werden samengesteld.

Bedankjes volop
In het slotwoord werden de samenstellers en uitvoerders, alsmede een 
anonieme donateur, heel hartelijk bedankt voor de totstandkoming van dit 
belangrijk project. Het belang van het project werd ook heel sterk benadrukt 
door Rafael Fernández. Hij deed enthousiast mee aan de workshop en hij 
was ook blij de documenten van de lessencycli van ons te krijgen. Voor hem 
aanleiding om dit sportproject onder de aandacht te brengen van zijn collega’s 
en van directies van andere scholen in Matagalpa en omstreken. Na de prima 
verlopen workshop aan het eind van de tweede week van ons bezoek aan 
Matagalpa volgde een rustigere derde week.
Mayke en ik hadden een tussentijds overleg met Janeth Castillo, de voorzitter 
van het Comité Mano Vuelta. Tijdens dat gesprek besloten we dat een drietal 
scholen aan de lijst van tien zouden worden toegevoegd. De kleuterschool 
La Chispa, Escuela Tomás Borge -een school die met behulp van donatie uit 
Tilburg vorig jaar twee nieuwe lokalen heeft gekregen- en Los Pipitos uit 
Esquipulas -een organisatie voor meervoudig gehandicapte kinderen die al 
jaren door ons wordt ondersteund. Met name voor deze scholen werden hier 
in Matagalpa de materialen gekocht. Ook kregen ze natuurlijk de lessencyclus 
die in Tilburg is gemaakt. Op maandag in onze laatste week van ons bezoek 
aan Matagalpa begon in Nicaragua het nieuwe schooljaar. Op dinsdag, 
woensdag en donderdag hebben we alle deelnemende scholen bezocht. We 
werden er allerhartelijkst ontvangen. Bedankjes volop. En voor Mayke en mij 
natuurlijk het belangrijkste: de demonstratielessen met als basis de map met de 
beweegactiviteiten en de sportmaterialen.

Eigen variatie
Kinderen en leerkrachten zijn dolenthousiast om op de aangeboden manier 
bewegingsonderwijs te krijgen en te geven. De glunderende gezichtjes en 
fanatieke aanmoedigingen spraken boekdelen. Het was duidelijk dat de 
docenten de lessen die werden gepresenteerd goed hadden voorbereid en 
er in sommige situaties al een eigen variatie bij hadden aangebracht. De 
plaatsen waar de lessen werden gegeven verschilden nogal. Een viertal scholen 
beschikken over een binnenterrein met overkapping die als speelplaats en 
sportterrein wordt gebruikt. Dat is een ideale situatie. Enkele scholen hebben 
een speelplaats waar in de brandende zon of miezerregen sportles wordt 
gegeven. De Escuela Tilburg gaat naar het grote overkapte sportterrein in de 
wijk. Las Hormiguitas, het centrum voor de werkende kinderen, beschikt over 
een kleine zaal van ongeveer vijftig vierkante meter. Daar werd les gegeven 
aan ongeveer veertig kinderen. Op de school El Tambor werd noodgedwongen 
gymles gegeven in het gewone leslokaal, met de tafeltjes aan de zijkant. Er 
is daar zelfs buiten geen plek om veilig te sporten. Nogal wat verschillen en 
juist daar waar de mogelijkheden klein zijn, beschikt men ook niet over een 
sportleraar en moeten de leerkrachten roeien met de riemen die er voorhanden 
zijn. En dat hebben we met ons sportproject in ieder geval een flinke boost 
kunnen geven.

In gesprek blijven
Enkele dagen voor ons vertrek evalueerden we het project met het Comité 
Mano Vuelta. Op mijn eerste vraag wat men van het project vond, was men 
unaniem: geweldig, enthousiast. Prachtig dat dit project nu al zo’n grote impact 
heeft. Ook het feit dat de scholen al in hun eerste week na de grote vakantie 
zo actief met de materialen aan de slag gingen, werd uitzonderlijk genoemd. 
Het voorziet echt in een leemte. Zowel de lessencycli als de sportmaterialen. Het 
voorstel van het Comité is om in juni en november evaluatieve bijeenkomsten te 
organiseren voor de deelnemers aan het project. Men vindt het erg belangrijk 
dat de scholen met elkaar in gesprek blijven om hun ervaringen uit te wisselen 
en nieuwe ideeën met elkaar te delen.
Voor Mayke en mij was het een hele klus waarop we met veel voldoening 
terugkijken. We hadden dit project niet kunnen uitvoeren zonder de personen 
die met hun financiële bijdrage het project ondersteunen. Hartelijk dank 
daarvoor! In het bijzonder een woord van dank aan Jan, Lizette, Angelique en 
Yvette van het BeweegBuro.

Frans Couwenberg
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Bridgedrive, 21 januari 2018
Deze tiende drive werd voor ons tevens de 

laatste. Je moet toch ergens stoppen nietwaar?! 

Wij van de organisatie kunnen de formule 

inmiddels dromen, maar dat neemt niet weg dat 

het organiseren van de activiteit voor enkele 

mensen toch een hele klus is.

Cil en ik hadden het bestuur gevraagd extra 

aandacht te geven aan de mensen die de 

bridgedrive tien jaar lang hebben georganiseerd. Bertie, Martin en Trees zijn dan ook die dag in het zonnetje 

gezet na een middag van bieden, spelen, winnen en down gaan. Natuurlijk was er ook aandacht voor 

de gastvrouwen en heer van de Spijkerbeemde voor de jaren van 

ontvangst van onze gasten.

Over de drive zelf valt na al die jaren niet veel meer te vertellen dan 

dat het weer een geweldig leuke middag was. Ikzelf heb het altijd 

als bijzonder ervaren, zo’n groep mensen die nadat een spelronde is 

aangekondigd doodstil en bloedserieus hun hersens laten kraken om 

een zo mooi mogelijk resultaat neer te zetten. De spelpauzes waren 

zeer genoeglijk en iedereen toonde zich tevreden met de kleine 

versnaperingen die door Cil en mij -de rechterhanden van Trees- waren 

klaargemaakt.

De prijsuitreiking was dit jaar extra feestelijk. Behalve de gebruikelijke 

prijzen, rode en witte wijn, waren er de bloemen.

Tot slot: zijn er binnen onze Stedenband bridgers die het leuk vinden 

om ons op te volgen en een drive te organiseren? Wij zijn bereid jullie 

met raad en daad bij te staan, maar geven het trekken van de kar nu 

aan iemand anders over.

Namens de vrouwengroep: Len Linthorst 

Meer aandacht voor de Global Goals in Tilburg!
Mondiale organisaties in Tilburg hebben hun krachten gebundeld om meer aandacht te vragen voor de 

Global Goals. De bekendheid van deze Goals laat nog zeer te wensen over. Ze zijn ook totaal niet zichtbaar. 

Er zijn wel allerlei organisaties -zoals onze Stedenband- mee bezig, maar die bereiken telkens maar een 

kleine groep mensen. En de gemeente pakt het ook niet op.

Daarom zijn er plannen om met een gezamenlijke presentatie, communicatie en lobby in Tilburg meer 

aandacht te vragen voor de Global Goals, ook wel Sustainable Development Goals (SDGs) of Duurzame 

Ontwikkelingsdoelen genoemd. De doelen zijn bedoeld om een einde te maken aan armoede, ongelijkheid 

en klimaatverandering en alle landen van de Verenigde Naties hebben afgesproken om zich daarvoor in te 

spannen. Alle landen, dat betekent dus ook alle gemeenten én alle burgers.

In de onlangs gevormde werkgroep Tilburg 4 Global Goals zijn drie 

subgroepen gevormd. Een groep denkt na over de beste manier om te 

communiceren over de Goals, een groep wil een nieuw soort festival 

organiseren en een groep gaat de politiek benaderen. Op deze manier 

hopen we een start te maken met meer aandacht voor de Global Goals 

in Tilburg, zodat straks niemand er meer omheen kan.

Wil je ook meedenken of wil je iets doen? Mail dan even naar 

stedenband@tilburg-matagalpa.nl

ook deze bridgedrive
werd goed bezocht

goede ontvangst tijdens bridgedrive
foto’s: Cil de Vries
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Matagalpa
Twee docenten, Alex en Julia, van de de 

Pabo (Normal) Matagalpa komen van 3 

tot en met 13 april naar Tilburg voor een 

werkbezoek aan de Tilburgse Pabo. Ze 

volgen een programma op de Fontys Pabo 

en op een aantal basisscholen. Samen met 

hun collega’s en met studenten en diverse 

Tilburgse basisscholen gaan ze verder met 

de uitwisseling rond rekenen en culturele 

vorming.

Last minute
Als je nog mee wilt met een van de reizen die we deze 

zomer organiseren, laat dan snel van je horen. 

Rond 1 april gaan we namelijk boeken!

Je kunt kiezen voor de reis Meet the Locals (een 

week kennismaken met de stad en de omgeving van 

Matagalpa en de mensen achter de projecten) of 

voor de Jongerenreis (twee weken Spaans leren en 

vrijwilligerswerk doen).

Na deze week of de twee weken, kun je op eigen 

houtje verder reizen. Maar wij kunnen ook alles 

voor je regelen of een reis op maat voor je maken.

Zie voor alle info 

http://toerisme.tilburg-matagalpa.nl/

Matagalpa
foto’s: internet

omgeving Matagalpa

Nicaraguaanse delegatie in Nederland
Een delegatie van Nicaraguaanse gemeentebestuurders 

komt van vier tot en met 8 juni, samen met 

vertegenwoordigers van bedrijven, naar Nederland. 

Behalve praten over projecten en uitwisseling, 

wil men ook de mogelijkheden voor economische 

samenwerking verkennen.

De delegatie ‘Matagalpa’ zal twee dagen in Tilburg 

verblijven.
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