
J a a r v e r s l a g
20 09



 Inhoud, Colofon 2

 Voorwoord 3

 1. Onderwijsprogramma, millenniumdoel 2 4

 2. Vrouwenprogramma, millenniumdoelen 1, 3 en 5 6

 3. Milieuprogramma, millenniumdoel 7 7

 4. Gezondheidsprogramma, millenniumdoelen 3, 4, 5 en 6 8

 5. Economische ontwikkeling, millenniumdoelen 1 en 8 9

 6. Voorlichting/PR en overige dienstverlening 10

 25 jaar stedenband 11

 Werkbezoeken/uitwisseling 11

 Noodhulp 11

 Organisaties, begrippen en afkortingen 12

Colofon
Dit is het inhoudelijk jaarverslag van de Stedenband Tilburg-Matagalpa.
Het financieel jaarverslag kan worden opgevraagd op onderstaand adres.

Stedenband Tilburg-Matagalpa
Spoorlaan 346
5038 CC  Tilburg
Tel. 013 – 536 8706
stedenband@tilburg-matagalpa.nl
www.tilburg-matagalpa.nl

Bestuur
Frans Couwenberg (voorzitter)
Wim Lagemaat (penningmeester)
Theo Smeele (secretaris)
Frans van Hoek (lid)
Anneke van Luijken (lid)

Medewerkers
Miranda van der Klaauw (coördinator)
Marian van Stiphout
Francine van Werde

Samenstelling jaarverslag
Miranda van der Klaauw

Vormgeving en fotobewerking
HD ontwerp, Tilburg, www.hdontwerp.nl

I n h o u d C o l o f o n

jaarverslag 2009 • Stedenband Tilburg-Matagalpa2



V o o r w o o r d
2009: het zilveren jubileumjaar voor onze stedenband.
Een jaar waarin je misschien alleen maar aandacht zou kunnen heb-
ben voor grote feesten. En dat deden we dan ook. Tal van activiteiten 
stonden op het programma om onze 25 jaar solidariteit, betrokken-
heid en vriendschap met de Matagalpese bevolking te vieren. Van 
deelname aan de carnavalsoptocht tot een voetbalwedstrijd met Til-
burgse prominenten. Van een koffiekopjesproject tot een debat over 
de toekomst van de stedenband. Een spetterend feest in Zaal 16 en 
vier keer een prachtige jubileum-¡Cómo No! getuigden van onze trots 
op de stedenband. 
Dit alles had tot resultaat een versteviging van de vriendschap binnen 
de stedenband en een vergroting van de bekendheid van ons werk in 
Tilburg en Matagalpa. 
Uiteraard stonden de gebruikelijke activiteiten ook nu weer op ons 
programma. Hoogtepunten in 2009 waren het bezoek van een groep 
MBC-scholieren aan onze zusterstad, de activiteiten van de werk-
groep Salud om de bouw van een Moeder- en kindcentrum te reali-
seren, de niet aflatende activiteiten van de vrouwenwerkgroep en het 
werkbezoek van mensen uit het onderwijs. 
De middelbare scholieren en hun docenten hadden zich tot doel ge-
steld een schooltje voor gehandicapte kinderen te renoveren. Het 
werd voor hen een onvergetelijke ervaring. 
Het Moeder- en kindcentrum gaat er, mede door het vele werk in 
2009, hopelijk in 2010 komen. We wachten vol spanning op het leg-
gen van de eerste steen.
De vrouwenwerkgroep uit Tilburg gebruikte volop hun creativiteit en 
inventiviteit om hun boodschap in Tilburg uit te dragen en sponsor-
gelden voor verschillende organisaties in Matagalpa bijeen te bren-
gen. En de milieugroep financierde dit jaar een nieuw project; meer 
nieuwe projecten liggen in het verschiet.
De onderwijsgroep ging ook in 2009 stug door met het aanhalen van 
de contacten en het ondersteunen van de campagne ‘Alle kinderen 
naar school’. Het tweejaarlijkse bezoek van leerkrachten en AOb-le-
den in april en mei werd opnieuw een groot succes.

In het hier voorliggende jaarverslag kunt u zich nader informeren 
over datgene wat de Stedenband Tilburg-Matagalpa in het jubileum-
jaar bezighield. Ik wens u veel leesplezier.

Frans Couwenberg,
voorzitter

Leeswijzer
Voor dit jaarverslag is de volgorde aangehouden van de beschrijving van de producten 
in het Activiteitenplan 2009, zodat - voor wie dat wil - een vergelijking kan worden ge-
maakt tussen de plannen en de resultaten. De informatie is zo compact mogelijk weer-
gegeven. Achterin staat een lijst met uitleg over organisaties, begrippen en afkortingen.
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burgemeester Zeledón overhandigt een 
Matagalpees aandenken aan Frans Couwenberg 
foto: Miranda van der Klaauw



Onderwijsprogramma, millenniumdoel 2

Scholenbanden
De scholenbanden vanuit de scholen Zonnesteen, Panta Rhei en de 
Hondsberg (Oisterwijk) zijn voortgezet. De school Gandalf (Den Bosch) 
is afgehaakt. Ook de contacten met de PABO zijn dit jaar helaas niet 
verder gekomen. Het ROC is wel doorgegaan met aandacht voor 
Matagalpa binnen de opleiding onderwijsassistenten.
In totaal zijn ongeveer 1000 leerlingen, 1500 ouders en 100 docenten 
bereikt. Op de Matagalpafeestavonden van de scholen kwamen 1000 
mensen af.

Op de genoemde scholen is een educatief project gerealiseerd en 
hebben leerlingen gecorrespondeerd met hun leeftijdgenootjes in 
Matagalpa. Speciaal voor de onderbouw werd een voorleesboekje ont-
wikkeld: ‘Sonia’s feest’. In het Leijpark renden de Tilburgse leerlingen 
gesponsorde rondjes ter ondersteuning van het onderwijs in Matagal-
pa. ’s Avonds sloten ze dat af met een feestavond op beide scholen. In 
Oisterwijk deed men dat in de laatste week van het schooljaar.
In mei werd het tweejaarlijkse onderwijswerkbezoek afgelegd en werd 
in Matagalpa, samen met de bevriende scholen, het 25-jarig bestaan 
van de Stedenband gevierd.
De inspanningen, samen met de gemeente, om meer Tilburgse scholen 
te betrekken bij de campagne ‘Alle kinderen naar school’ hebben niets 
opgeleverd; de meeste scholen zijn al op hun eigen manier actief met 
internationale projecten.

Alle activiteiten en sponsorlopen hebben (incl. verdubbeling) 40.000 
euro opgebracht. Dit geld komt in Matagalpa in een onderwijsfonds 
dat wordt beheerd door de gemeente, het Ministerie van Onderwijs en 
het Comité Mano Vuelta. Er zijn bij 26 scholen in de regio Matagalpa 
lokalen bijgebouwd of verbeterd, schoolpakketten aan leerlingen uit-
gereikt en andere voorzieningen getroffen. In totaal zijn 500 nieuwe 
kinderen naar school gegaan.
Bij de Pipitos in Esquipulas zijn 150 gehandicapte kinderen en hun 
ouders bereikt.

Scholierenuitwisseling
Het Beatrix College (2000 leerlingen en 200 leraren) heeft verder vorm 
gegeven aan het contact met het INEP, de grootste openbare mid-
delbare school in Matagalpa. Het jaarlijkse Trixtheater (1150 bezoe-
kers) stond in het teken van Matagalpa en met de opbrengst is een 
project op het INEP gerealiseerd. Tijdens een bezoek van partners uit 
Matagalpa aan Tilburg zijn ideeën uitgewisseld over correspondentie 

1.
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en samenwerking.
Ongeveer 90 leerlingen (en 6 docenten) van de middelbare scho-
len Odulphus, Beatrix en Cobbenhagen hebben voor de vijfde keer 
meegedaan aan de scholierencompetitie. De leerlingen bestudeerden 
een lespakket en deden mee aan een afsluitend spel in de Raadzaal. 
Het Beatrix College, gekoppeld aan Matagalpa, won dit jaar voor de 
tweede keer.

Vanuit MBC Techniek (1000 leerlingen en 175 leraren) zijn in mei 
twaalf leerlingen en vier docenten mee geweest naar Matagalpa. Zij 
hebben daar een centrum voor gehandicapte kinderen opgeknapt en 
verbleven twee weken in de plaats Esquipulas. In Matagalpa namen zij 
deel aan de feestelijkheden in het kader van het 25-jarig bestaan van 
de Stedenband. Van hun reis hebben zij een documentaire gemaakt en 
verslag gedaan op school. Hiermee bereikten zij 140 familieleden en 
docenten.

Vakbondsprogramma
Het programma tussen de onderwijsvakbonden AOb en ANDEN is 
voortgezet. Er wordt steun verleend aan deskundigheidsbevordering 
in de vorm van bijscholingscursussen. Op deze manier hoopt men de 
kwaliteit van het onderwijs in Nicaragua te verbeteren.
Leden van de AOb namen ook deel aan het werkbezoek aan Matagalpa 
in mei en hadden contact en overleg met collega’s. Het opzetten van 
een project rond kinderarbeid is nog niet gelukt.
De nieuwsbrief Het Steentje voor donateurs en AOb-leden is eenmaal 
verschenen (oplage 80).
Er is (incl. verdubbeling) 6.000 euro beschikbaar gekomen.
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directeur INEP en leerlingen bij een van 
de verbouwde toiletgroepen

foto: Miranda van der Klaauw

kinderen doen mee aan het project Vlinder
foto: Jan Duijvekam jr
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Vrouwenprogramma, millenniumdoelen 1, 3 en 5

De Vrouwengroep heeft drie partners: het Casa Materna (een project 
voor vrouwen met een risico-zwangerschap), de vrouwenorganisatie 
Colectivo de Mujeres i.s.m. de universiteit UNAN (sportproject) en 
microkredietorganisatie FUMDEC.

Het sportproject is bijna afgerond. Bij Boudewijn Sport is eind maart 
een Matagalpa-actie gedaan voor het sportproject. Er kon worden 
gesport per uur en de postertentoonstelling ‘De Kracht van Sport in 
Nicaragua’ hing in het pand. De opkomst viel tegen, maar de actie 
heeft toch geld opgeleverd voor het project. Daarnaast hebben diverse 
particuliere sporters bijgedragen aan het project.

Het project Microkrediet voor Vrouwen is succesvol verlopen en 
wordt komend jaar verlengd. Er wordt samengewerkt met Kwidam, 
sportschool voor vrouwen (400 leden). Elk kwartaal wordt een extra 
activiteit georganiseerd om aandacht te vestigen op dit project en om 
geld in te zamelen. Hiermee werden in 2009 ongeveer 200 mensen 
bereikt. Een aantal vrouwen bezocht in mei een groep vrouwen die 
profiteerden van het microkredietproject. Dit bezoek gaf veel inzicht in 
de gedegen werkwijze van FUMDEC. Er werden met onze steun negen 
gemeenschapsbanken opgezet, met in totaal 124 leden.

De Vrouwengroep deed dit jaar niet mee aan de Tilburgse 8 maart-
viering, maar wel aan het Textielproject Tilburg 2009, georganiseerd 
door en in het Textielmuseum. In totaal deden ongeveer 20 Tilburgse 
vrouwengroepen mee. De activiteit werd afgesloten met een geza-
menlijke lunch. De nieuwsbrief verscheen eenmaal (oplage 150) en er 
werden (Kerst)kaarten verkocht ten behoeve van het Casa Materna. 
Ook kraamhotel De Meiboom wees de vrouwen die gebruik maakten 
van het hotel op het project. Bereik 500 personen.

Voor het Casa Materna werd 2.500 euro ingezameld, voor het sport-
project 4.000 euro en voor microkrediet (incl. verdubbeling) 12.000 
euro.

2.

Cil, Mieke en Els bij Casa Materna
foto’s: Miranda van der Klaauw

poppentheater bij Kwidam

formulieren van het 
project en producten 
aangeschaft mbv microkrediet
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Milieuprogramma, millenniumdoel 7

De samenwerking met de Movimiento Comunal (een project rond 
milieu-educatie en voorlichting) is voortgezet, maar de realisatie 
van het geplande milieupark is niet gelukt. In plaats daarvan is 
een gemeentelijk voorlichtingsproject over het scheiden van afval 
gefinancierd. Daarnaast wordt gezocht naar nieuwe projecten op het 
gebied van milieu, eventueel gecombineerd met energie, water en/of 
economische ontwikkeling.
In Tilburg is door de werkgroep Milieu, in samenwerking met de ge-
meente Tilburg, invulling gegeven aan de Boomfeestdag, dit jaar we-
derom aangevuld met extra publiciteit rond het Geboortebos-project. 
Het Tilburgse Geboortebos (in aanleg) is gekoppeld aan een Geboorte-
bos in Matagalpa, dat dient voor herbebossing en een recreatieve en 
educatieve functie krijgt. Bij de jaarlijkse plantdag in het Noorderbos 
was de milieugroep aanwezig met een informatiekraam. Totaal bereik 
van de activiteiten in Tilburg: 300 personen.

De fietstocht Vuelta a Matagalpa is dit jaar niet georganiseerd, maar 
deelname aan de boekenmarkt ging wel door. De acties ‘vliegreis-
compensatie’ (een boom planten tegen de CO2-uitstoot) en ‘vlaaien-
certificaat’ (voor energie uit mest) liepen door. Via deze acties kunnen 
mensen op symbolische en concrete wijze het milieuproject steunen. 
Tevens werd het kwartet ‘Spaar de bomen’ ontwikkeld en uitgedeeld 
aan kinderen die mee deden met Boomfeestdag. Het kwartet is voor 
overige belangstellenden te koop.
Er is 5.000 euro ingezameld t.b.v. milieuprojecten in Matagalpa.

3.

plantdag Geboortebos
foto’s: Alief fotografie
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4.
Gezondheidsprogramma, millenniumdoelen 3, 4, 5 en 6

De gezondheidsgroep Salud richtte zich net als in andere jaren op 
verschillende organisaties in Matagalpa. Er is ondersteuning gegeven 
aan het Casa Materna in de plaats La Dalia, de Dovenvereniging, 
FUNAC (een preventieproject over borst- en baarmoederhalskanker) 
en Cuenta Conmigo (een vereniging voor familieleden van mensen 
met een psychotische stoornis). Dit laatste project onderscheidt zich 
doordat er tevens sprake is van kennisoverdracht op het gebied van 
de psychiatrische thuiszorg. Cuenta Conmigo is in 2009 verhuisd naar 
een eigen pand.
In september verkocht de groep 1.500 rozen tijdens de Tilburg 
Ten Miles en verstrekte informatie over het psychiatrieproject. De 
Mariellaschool van Viataal in Vught organiseerde dit jaar voor het 
laatst de jaarlijkse actieweek rond Kerst ten behoeve van de doven in 
Matagalpa.

Moeder- en kindcentrum
Een belangrijk project, waaraan dit jaar veel is gedaan, is het nieuw 
te bouwen Moeder- en kindcentrum in Matagalpa (ook wel ‘Clínica’ 
genoemd). Eind april was er het Koninginnebal, waar de Rotaryclub 
Tilburg bijna een ton inzamelde. Twee gasten uit Matagalpa waren 
aanwezig om de cheque in ontvangst te nemen. Zij bezochten in de 
dagen rond het bezoek tevens diverse bij het project betrokken zorgin-
stellingen. Behalve Thebe, Kompaan, Prisma, de Bocht en MEE, heeft 
ook het Elisabeth Ziekenhuis zich aangesloten. De instellingen willen 
na de bouw van het centrum, die in 2010 zal plaatsvinden, ook be-
trokken blijven om de Clínica met kennis en expertise bij te staan. Het 
Moeder- en kindcentrum moet een belangrijke bijdrage leveren aan de 
bestrijding van de moeder- en kindersterfte in de regio Matagalpa.

In totaal is 6.000 euro beschikbaar gekomen voor de gezondheidspro-
jecten en (inclusief verdubbeling) 281.000 euro voor de Clínica. Via de 
zorginstellingen zijn 5000 mensen bereikt.

Janett met foto van Koninginnebal
foto: Harri Aarts

overhandiging cheques op Koninginnebal
foto: Carla ten Cate

delegatie op bezoek bij 
Thebe de Meiboom
foto: Harri Aarts
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5.
Economische ontwikkeling, millenniumdoelen 1 en 8

Koffieproject
De coöperatie CECOCAFEN heeft het project Krediet voor Koffieboe-
ren in uitvoering. Er wordt scholing, technische ondersteuning en 
krediet aan kleine boeren aangeboden voor de aanschaf van nieuwe 
ontpulpingsmachines, waardoor de kwaliteit van de geleverde koffie 
verbetert en hun inkomen toeneemt. Er wordt deelgenomen door 2 
kleinere coöperaties met 138 leden.
Vanwege een donatie van de Rabobank (eind 2008) verscheen er dit 
jaar een artikel over dit project in het blad ‘Dichterbij’ van de Rabo-
bank Tilburg en omstreken (oplage ruim 20.000).

Op weg naar 2009
Onder deze titel is de afgelopen jaren gewerkt aan de ontwikkeling 
van een aantal strategische thema’s op een aantal terreinen, ook ín 
2009.

Huisvesting: er is groen licht gekomen voor een project in tien 
Nicaraguaanse steden. Per stad komt een lening beschikbaar via de 
Nederlandse instelling DIGH, waarvoor corporaties in de Nederlandse 
steden garant staan. In Matagalpa kunnen, dankzij de garanties 
van TBV Wonen, Tiwos en Wonen Breburg, 100 woningen worden 
gebouwd en 60 opgeknapt.

Onderwijs/beroepsonderwijs: op landelijk niveau is een en ander 
gerealiseerd, maar op het niveau van Matagalpa is niet veel gebeurd. 
De Stedenband wil het onderwerp beroepsonderwijs in 2010 weer op-
pakken. Het is een van de speerpunten voor de komende jaren.

Economische ontwikkeling: een ander belangrijk speerpunt. Dit jaar 
hebben contacten met de Rabobank geleid tot een nieuw partner-
schap. Met financiering van de Rabobank Foundation en betrokken-
heid van de Rabobank Tilburg kunnen economische projecten worden 
ontwikkeld. Gedacht wordt onder andere aan projecten in de koffie- 
en/of de cacaosector.
De bereikcijfers zijn hier met name indirect: 5000 personen (medewer-
kers, huurders en leden van de genoemde instellingen).

wijkje met eenvoudige woningen
foto: Gé Mooren

sorteren van koffiebonen
foto: Miranda van der Klaauw



schilder Rosario met medeschilders bij Prisma
foto: Miranda van der Klaauw

onthulling mural op Stuivesantplein
foto: Jolanda van de Grint

Jesse en buurtkinderen bedanken de schilderes met een chocoladeletter
foto: Jolanda van de Grint
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6.
Voorlichting/PR en overige dienstverlening

Voorlichting/PR en Jubileum
Op diverse manieren is ons werk onder de aandacht gebracht. De 
website is vernieuwd en het reislog is intensief gebruikt. Dit heeft bij-
na een verdubbeling van het aantal bezoekers en bezoeken opgeleverd 
ten opzichte van vorig jaar (zie grafiek). Aan de website is ook een 
nieuwsbrief gekoppeld. Van ons informatieblad ¡Cómo No! verschenen 
vier jubileumnummers (oplage 1000).
Er is een actuele documentaire gerealiseerd (vier themafilms op een 
DVD), stagiair(e)s zijn begeleid en nieuwe vrijwilligers verwelkomd. 
Extra aandacht is besteed aan het bekend maken van de Stedenband 
via diverse digitale media en sociale netwerken zoals One World, 1%-
club en Mambapoint.
Nicaraguaanse muurschilders realiseerden dit jaar twee projecten in 
Tilburg: een bij Prisma in Biezenmortel en een in de wijk Broekhoven. 
Een andere Nicaraguaanse inbreng was er met een poppentheater. 
Dit werd opgevoerd bij Kwidam en op diverse scholen. Bereik: 500 
personen.
We stonden dit jaar niet op Festival Mundial en Via del Mondo, maar 
organiseerden wel extra jubileumactiviteiten.

grafiek aantal bezoekers website



voetbalwedstrijd Tilburg-Matagalpa
foto: Gé Mooren

deelname aan Carnaval
foto: Tjerk Baas

de caravan in een nieuw campagnejasje
foto: Harri Aarts

lawaaioptocht door de stad om 5 uur ‘s 
ochtends

foto: Miranda van der Klaauw

Radiostation Yes interviewt Jan Duijvekam, 
ontwerper van de muurschildering

foto: Miranda van der Klaauw

Gon Mevis toost op 25 jaar Stedenband
foto: Harri Aarts

Miranda tolkt iets grappigs voor Elena en 
Manuel

foto: Harri Aarts

de toespraak van Frans tijdens 
de viering in Matagalpa

foto: Miranda van der Klaauw
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25 jaar stedenband
In het kader van ons 25-jarig jubileum hebben wij mee gedaan aan de 
Carnavalsoptocht en de T-Parade. Daarnaast heeft Loesje speciaal voor 
ons zes posters gemaakt en hebben de Tilburg CowBoys een interac-
tief koffiekopjes ruilproject bedacht, dat veel leuke reacties en mooie 
foto’s van Tilburgse en Matagalpese inwoners opleverde. Er was een 
groots jubileumfeest met talkshow op 10 oktober en een week daarna 
werd alles afgesloten met een sportieve voetbalwedstrijd ‘Tilburg-
Matagalpa’ bij Longa.

Extra aandacht in de pers (kranten en tv) was er natuurlijk voor ons 
jubileum, het project van MBC Techniek, de activiteiten van Kwidam, 
de muurschilders en het Koninginnebal. We verschenen in totaal 
ongeveer 60 keer in de regionale/lokale pers.

Werkbezoeken/uitwisseling
Genoemd is al het werkbezoek aan Matagalpa in mei, waar diverse 
(sub)groepen aan deelnamen: onderwijs, vrouwen en jongeren. Ook 
eerder beschreven is het bezoek aan Tilburg van twee mensen in het 
kader van het Clínica-project. Tijdens de jubileumviering in oktober 
waren twee leden van onze partnerorganisatie Comité Mano Vuelta 
aanwezig. Samen met hen zijn ook de contacten met de Rabobank 
verder vormgegeven.

Coördinatie algemeen, fondsenwerving en deskundigheids-
bevordering
Het secretariaat van de Stedenband bereidde bestuursvergaderingen 
voor, begeleidde werkgroepvergaderingen en begeleidde een stagiair. 
Daarnaast was er de gebruikelijke communicatie met de gemeente, 
met onze partners en met het LBSNN en was er de verslaglegging van 
de projecten.
Met hulp van de gemeente Tilburg en stichting Zet is samen met 
de vrijwilligers een start gemaakt met het projectmatig werken. We 
hopen dat we hierdoor nog professioneler te werk kunnen gaan en 
interessant blijven voor nieuwe, jonge vrijwilligers die, meer dan 
vroeger, een tijdelijke klus zoeken en niet zozeer voor jaren in een 
werkgroep willen plaatsnemen.

Noodhulp
Het geld dat in Tilburg werd ingezameld na de overstromingen van de 
Río Grande (oktober 2007) is besteed. In eerste instantie zou er een 
belangrijke brug worden hersteld, maar omdat het complete bedrag 
(inclusief verdubbeling) pas laat beschikbaar kwam, was de brug al 
met andere fondsen gefinancierd. De gemeente Matagalpa heeft toen, 
in overleg met ons, besloten om het herstel en de bescherming van 
het Parque de los Monos, gelegen aan de rivier, te financieren met 
Tilburgse middelen. Dit project is afgerond.



Organisaties, begrippen en afkortingen
 ANDEN:  de onderwijsvakbond in Matagalpa/Nicaragua.
 AOb:  de Algemene Onderwijsbond (vakbond) in Nederland/Brabant/Tilburg.
 De Bocht:  Tilburgse hulpverleningsinstelling voor vrouwen en kinderen.
 Casa Materna:  opvanghuis voor vrouwen met een risicozwangerschap in de regio Matagalpa. Casa Materna organiseert ook 
  voorlichting en scholing.
 CECOCAFEN:  grote koffiecoöperatie in Matagalpa.
 Clínica:  voluit Clínica Materno Infantil, oftewel Moeder- en kindcentrum; een nog te realiseren centrum voor 
  moeder- en kindzorg in Matagalpa.
 Colectivo de Mujeres:  de organisatie ‘Vrouwencollectief’ in Matagalpa.
 Comité Mano Vuelta:  de belangrijkste partnerorganisatie van de Stedenband in Matagalpa.
 ¡Cómo No!  is het informatieblad van de Stedenband Tilburg-Matagalpa (verschijnt 4x per jaar).
 Cuenta Conmigo:  zelforganisatie voor familieleden van mensen met een psychotische stoornis.
 DIGH:  Dutch Institute for the Guarantee of Housing, organisatie die woningbouwprojecten in ontwikkelingslanden mogelijk   
  maakt.
 Festival Mundial:  jaarlijks festivalweekend in het Tilburgse Leijpark.
 FUMDEC:  organisatie in Matagalpa die de economische ontwikkeling van vrouwen stimuleert, onder andere door scholing en   
  het verstrekken van microkrediet via gemeenschapsbanken.
 FUNAC:  organisatie in Matagalpa die voorlichting geeft over borst- en baarmoederhalskanker in de wijken van de stad.
 HIVOS:  ontwikkelingsorganisatie op humanistische grondslag
 INEP:  de grootste openbare middelbare school in Matagalpa.
 Kompaan:  Tilburgse organisatie voor hulpverlening aan jeugdigen.
 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’.
 Loesje:  bedenker van maatschappijkritische teksten.
 Longa:  Tilburgse voetbalvereniging.
 MBC:  Midden Brabant College, voortgezet onderwijs op VMBO-niveau, met onder andere afdeling Techniek.
 MEE:  Brabantse organisatie voor ondersteuning van mensen met een beperking.
 Movimiento Comunal:  organisatie die opkomt voor de rechten van wijkbewoners in Matagalpa.
 Prisma:  Brabantse organisatie voor ondersteuning van mensen met een verstandelijke, meervoudige en lichamelijke handicap.
 Salud:  werkgroep gezondheidszorg.
 TBV Wonen:  Tilburgse woningbouwcoöperatie.
 Thebe:  Brabantse zorggroep.
 Tilburg CowBoys:  drie kunstenaars die creatieve projecten bedenken.
 Tilburg Ten Miles:  jaarlijks hardloopevenement in Tilburg.
 TIWOS:  Tilburgse woningbouwcoöperatie.
 T-Parade:  jaarlijks multicultureel festival in de Tilburgse binnenstad.
 UNAN:  de openbare universiteit in Matagalpa/Nicaragua.
 Verdubbeling:  regeling van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, die een deel van de in Tilburg ingezamelde gelden ver  
  dubbelt, hetzij via het programma KPA, hetzij via het programma Caminando Juntos (in samenwerking met het LBSNN   
  en HIVOS).
 Via del Mondo:  jaarlijks evenement voor Tilburgse kinderen.
 Viataal:  organisatie die zich richt op doven.
 Wonen Breburg:  Tilburgse woningbouwcoöperatie.
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