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Het	financieel	jaarverslag	kan	worden	opgevraagd	op	onderstaand	
adres.
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Bij de foto’s op de voorpagina (van boven naar beneden)
Bezoek	aan	Cafenica,
koffie	in	de	Matagalpese	supermarkt	en
oogst	uit	een	van	de	moestuinen.	(Meer informatie op pagina 7 en 9.)

Vormgeving
HD	ontwerp	•	Tilburg	•	www.hdontwerp.nl
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V o o r w o o r d
2010, een jaar na ons 25-jarig jubileum. De start van opnieuw 25 jaar vriend-
schap en solidariteit met onze vrienden uit de stad Matagalpa.
Vol enthousiasme zijn er weer tal van belangrijke activiteiten van de grond 
gekomen. Veel aandacht en goede initiatieven van de Vrouwengroep. Hun niet 
aflatende zorg voor het Casa Materna, het tot een goed einde brengen van het 
sportproject op de UNAN en de verhoogde betrokkenheid bij het Microkrediet-
programma zijn daar sprekende voorbeelden van. Op tal van bijeenkomsten 
in Tilburg waren onze Mujeres te zien met aansprekende informatie over de 
positie van vrouwen in Nicaragua.
Zoals voorgaande jaren zorgde de Onderwijsgroep voor de gebruikelijke 
aandacht op Tilburgse scholen en voor de nodige sponsorgelden. Meer dan 
duizend kinderen gingen er in 2010 meer naar school in Matagalpa, mede 
dankzij de inzet van de stedenbandscholen. 
Ook de inzet van de leden van de Milieugroep bleef op hetzelfde niveau, 
waarbij men zichtbaar was op de boekenmarkt, de Vuelta en de Nationale 
Boomfeestdag. Een project voor de opzet van groentetuintjes in afgelegen 
Matagalpese wijken profiteerde daarvan.
De Gezondheidsgroep van onze Stedenband beleefde dit jaar moeilijke tijden. 
Het grote project voor de bouw van een Moeder- en Kindcentrum, in het 
centrum van de stad, dreigde te stoppen door het wegvallen van de grote ani-
mator van de werkgroep Salud. Gelukkig hadden we samen met de zorginstel-
lingen, de gemeente Tilburg en het Landelijk Beraad Stedenbanden voldoende 
kracht om de lopende zaken op te pakken. In 2011 zal er waarschijnlijk een 
prachtig nieuw gebouw staan, waar veel Matagalpese vrouwen veilig kunnen 
bevallen.

Veel gebeurde er dit jaar op het gebied van economische projecten. Partner 
hierbij werd Rabobank Tilburg, die het Microkredietprogramma steunde. Ook 
wordt er met geld uit Tilburg een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid 
van het opzetten van een koffiebranderij voor de lokale markt.
Vanuit het project Tilburg Millenniumgemeente werd een voorzichtige start 
gemaakt met een groep van maatschappelijk verantwoorde ondernemers; on-
dernemers uit Tilburg en omgeving met de ambitie om hun kennis en vakman-
schap te delen met bedrijven in Matagalpa. We hebben hoge verwachtingen.
Erg trots zijn we op onze ¡Cómo No! Sinds de oprichting van onze Stedenband 
zijn er 100 exemplaren van ons informatieblad verschenen. En dat met een 
kwaliteit naar inhoud en vormgeving die onmiskenbaar is. De redactieleden 
ben ik daarvoor zeer erkentelijk.
Mijn dank gaat verder ook uit naar alle deskundige vrijwilligers op wie we 
steeds een beroep kunnen doen. Ook dit jaar was het fantastisch te zien met 
welke inzet en toewijding er gewerkt werd aan de vriendschapsband.
Dat dit alles niet kan zonder de coördinatie en de inzet van het personeel op 
het kantoor is overduidelijk. Miranda, Marian en Jolanda: muchas gracias.
Op naar 2011. Een jaar waarin veel zal veranderen, want we hebben het tij niet 
mee. Maar ik ben ervan overtuigd dat met het bundelen van onze krachten de 
Stedenband Tilburg-Matagalpa even levendig en enthousiast zal blijven. 

Frans Couwenberg,
voorzitter

Leeswijzer

Voor dit jaarverslag is de volgorde aangehouden van de beschrijving van de 
producten in het Activiteitenplan 2010, zodat - voor wie dat wil - een vergelijking 
kan worden gemaakt tussen de plannen en de resultaten.
Ook is vermeld welke projecten/activiteiten onder het Caminando Juntos-pro-
gramma vallen (financiering via LBSNN en HIVOS).
De informatie is zo compact mogelijk weergegeven. Achterin staat een lijst met 
uitleg over organisaties, begrippen en afkortingen.
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burgemeester Sadrach Zeledón en Frans Couwenberg
foto:	Miranda van der Klaauw



Onderwijsprogramma, millenniumdoel 2

Scholenbanden, Caminando Juntos
De	scholenbanden	vanuit	de	basisscholen	Zonnesteen,	Panta	
Rhei	en	de	Hondsberg	(Oisterwijk)	zijn	voortgezet	en	vormen	
onderdeel	van	de	campagne	‘Alle kinderen naar school; een 
kleurrijke toekomst voor de kinderen in Matagalpa’.

Er	is	in	Tilburg	een	educatief	project	gerealiseerd	en	de	leerlin-
gen	hebben	gecorrespondeerd	met	hun	leeftijdgenootjes	in	
Matagalpa.	De	jaarlijkse	sponsorloop	vond	plaats	in	het	Leijpark.	
De	Hondsberg	organiseert	jaarlijks	een	markt	en	verkoopt	spul-
letjes.	Op	alle	scholen	werden	de	projectweken	afgesloten	met	
een	Nicaraguaanse	feestavond.

Het	geld	komt	in	Matagalpa	in	een	onderwijsfonds	dat	wordt	
beheerd	door	de	gemeente,	het	Ministerie	van	Onderwijs	en	het	
Comité	Mano	Vuelta	(CMV).	Tot	nu	toe	(een	deel	van	het	geld	
wordt	nog	besteed	in	het	eerste	kwartaal	van	2011)	zijn	er	al	
meer	dan	1.000	nieuwe	leerlingen	bereikt.	CMV	heeft	school-
pakketten	aan	leerlingen	uitgereikt	en	docenten	van	materialen	
voorzien	op	meer	dan	100	verschillende	scholen,	merendeels	op	
het	platteland,	waar	de	deelname	aan	het	onderwijs	het	laagst	
is.	Daarnaast	zijn	scholingsbijeenkomsten	voor	docenten	gefi-
nancierd.	Het	deel	dat	nog	uitgevoerd	moet	worden	is	de	bouw	
van	vier	lokalen	en	de	reparatie	van	vijf	lokalen	in	ruraal	gebied.	

Vakbondsprogramma, Caminando Juntos
Het	programma	tussen	de	onderwijsvakbonden	AOb	en	ANDEN	
is	voortgezet.	Er	wordt	steun	verleend	aan	deskundigheids-
bevordering	in	de	vorm	van	bijscholingscursussen.	Op	deze	
manier	hoopt	men	de	kwaliteit	van	het	onderwijs	in	Nicaragua	
te	verbeteren	en	bij	te	dragen	aan	het	behalen	van	millennium-
doel	2.

Scholierencompetitie en scholenband Beatrix College
Leerlingen	(en	docenten)	van	de	middelbare	scholen	Odulphus,	
Beatrix	en	Cobbenhagen	hebben	voor	de	zesde	keer	meege-
daan	aan	de	scholierencompetitie.	De	leerlingen	bestudeerden	
het	lespakket	Watch	Your	World,	waarin	drie	landen	centraal	
staan,	en	deden	mee	aan	een	afsluitend	spel	in	de	Raadzaal.

1.

jaarverslag 2010 • Stedenband Tilburg-Matagalpa4

Panta Rhei, leerling verkoopt popjes
foto:	Panta Rhei

sponsorloop in Leijpark
foto:	Twan Broné

feestavond Zonnesteen
foto:	Twan Broné



Het	Beatrix	College	heeft	besloten	om	niet	op	intensieve	wijze	
een	scholenband	aan	te	gaan	met	het	INEP,	de	grootste	open-
bare	middelbare	school	in	Matagalpa.	Wel	wil	het	Beatrix	elk	
jaar	een	Kerstactie	of	andere	actie	in	het	teken	van	Matagalpa	
blijven	organiseren.

Bereik: 

1.500	kinderen/jongeren,	ongeveer	3.000	ouders,	150	docenten	

en	1.000	overige	familieleden,	buren,	sponsors	en	bezoekers	

van	de	feestavond.	De	nieuwsbrief	Het	Steentje	voor	donateurs	

en	AOb-leden	is	eenmaal	verschenen	(80	personen).

Fondswerving:

De	activiteiten	en	sponsorlopen	van	de	basisscholen	hebben	

(incl.	verdubbeling)	40.000	euro	opgebracht	en	er	is	(incl.	

verdubbeling)	6.000	euro	beschikbaar	gekomen	via	de	AOb.

De	actie	op	het	Beatrix	College	bracht	1.750	euro	op.
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Panta Rhei, kinderen en ouders verkopen spulletjes
foto:	Panta Rhei

scholierencompetitie, leerlingen Beatrix College
foto:	Winnie Dekker

Panta Rhei, veiling van kinderkunst
foto:	Panta Rhei
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Vrouwenprogramma, millenniumdoelen 1, 3 en 5

De	Vrouwengroep	werkt	samen	met	drie	partners:	het	Casa	Ma-
terna	(een	project	voor	vrouwen	met	een	risico-zwangerschap),	
de	vrouwenorganisatie	Colectivo	de	Mujeres	in	samenwerking	
met	de	universiteit	UNAN	(sportproject)	en	microkredietorgani-
satie	FUMDEC.

Het	sportproject	is	dit	jaar	afgerond;	de	opleiding	staat	nu	bin-
nen	de	universiteit	op	eigen	benen	en	is	voor	de	financiering	
niet	meer	afhankelijk	van	derden.	De	vrouwengroep	wil	in	sa-
menwerking	met	het	Colectivo	nog	wel	bekijken	hoe	het	aspect	
gender	en	de	aandacht	voor	meisjes	beter	in	de	opleiding	kan	
worden	meegenomen.

Microkrediet, Caminando Juntos
Het	project	Microkrediet	voor	Vrouwen	loopt	heel	goed.	Er	
wordt	samengewerkt	met	Kwidam,	sportschool	voor	vrouwen.	
Elk	kwartaal	wordt	een	extra	activiteit	georganiseerd	om	aan-
dacht	te	vestigen	op	dit	project	en	om	geld	in	te	zamelen.	Zeer	
succesvol	was	de	spinning-marathon	in	november,	maar	ook	de	
inmiddels	jaarlijkse	bridgedrive	kent	een	goede	opkomst.
Nieuw	dit	jaar	is	de	benoeming	van	Monique	van	Houtum	tot	
ambassadeur	van	het	project.	Monique	van	Houtum	Uitvaart-
begeleiding	is	ondernemer	en	winnaar	van	de	Noord-Brabantse	
Starterstrofee	in	2009	en	2010.
FUMDEC	geeft	scholing	aan	groepen	arme	vrouwen	en	zet	de	
middelen	in	Matagalpa	uit	als	leningen	via	gemeenschapsban-
ken.	In	2010	zijn	vijf	nieuwe	banken	opgezet	voor	50	nieuwe	
vrouwen.

De	Vrouwengroep	deed	mee	aan	de	Tilburgse	8	maart-viering	
door	een	high tea	te	organiseren	in	het	Huis	van	de	Wereld,	waar	
een	documentaire	over	het	Casa	Materna	werd	vertoond	en	
vrijwilligers	met	bezoekers	in	gesprek	gingen.	Tevens	organi-
seerde	de	groep	een	informatieavond	over	microkrediet	waar	
de	geïnteresseerde	bezoekers	aangaven	nog	veel	meer	te	willen	
weten	over	dit	project.	Tot	slot	stond	het	project	Casa	Materna	
centraal	tijdens	de	door	COS	Brabant	georganiseerde	(lande-
lijke)	Moedernacht	tegen	moedersterfte	en	voor	betere	zorg	
en	voorlichting	rond	zwangerschap	en	bevalling.	In	Brabant	
werden	600	handtekeningen	gezet	(landelijk	ongeveer	7.000)	
en	was	er	begin	mei	een	week	lang,	twee	keer	per	dag,	aandacht	
voor	de	Moedernacht	op	Omroep	Brabant	(250.000	luisteraars	
per	dag).
De	nieuwsbrief	verscheen	eenmaal,	er	werd	informatie	gegeven	
in	kerken	en	er	werden	(Kerst)kaarten	verkocht	ten	behoeve	van	
het	Casa	Materna.

2.

Bereik:
1.650	personen	met	activiteiten	en	
150	mensen	via	de	nieuwsbrief.

Fondswerving: 
Voor	het	Casa	Materna	werd	1.500	euro	ingezameld,	voor	het	
sportproject	3.500	euro	en	voor	microkrediet	(incl.	verdubbe-
ling)	16.000	euro.

Anneke presenteert projectambassadeur 
Monique van Houtum
foto:	Diny van de Pas

vrouw met producten uit 
haar winkeltje
foto:	Cil de Vries

spinningmarathon Kwidam
foto:	Cil de Vries

producten en zaaigoed aangeschaft met microkrediet
foto:	Cil de Vries
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Milieuprogramma, millenniumdoel 7

Door	de	werkgroep	Milieu	is,	in	samenwerking	met	de	gemeen-
te	Tilburg,	de	Boomfeestdag	gevierd	op	17	maart.	Het	thema	
was	‘Bomen	maken	onze	buurt’.	In	de	Wassenaerlaan	werden	
door	kinderen	van	basisschool	De	Triangel	en	wethouder	
Marieke	Moorman	twee	grote	acacia’s	geplant.	Daarna	waren	er	
voor	de	groepjes	kinderen	verschillende	speurtochten	door	de	
wijk,	die	door	de	werkgroep	Milieu	waren	uitgezet,	met	allerlei	
opdrachten	over	bomen.
De	plantdag	van	het	Geboortebos,	die	jaarlijks	plaatsvindt	in	
november,	is	uitgesteld,	omdat	het	teveel	had	geregend	in	het	
Noorderbos.	Het	Tilburgse	Geboortebos	(in	aanleg)	is	gekoppeld	
aan	het	Geboortebos	in	Matagalpa,	waarmee	de	berg	Calvario	
is	herbebost	en	dat	nu	een	recreatieve	en	educatieve	functie	
heeft.

De	9e	Vuelta	a	Matagalpa	(fietstocht)	werd	georganiseerd	in	
september.	De	prachtige	fietstocht	voerde	in	40	kilometer	
vanuit	Traverse	langs	De	Spinder	en	Huis	ter	Heide	naar	de	Hall	
of	Fame.	Een	medewerker	van	de	Spinder	vertelde	over	de	eco-
logische	manier	van	afvalverwerking,	waarbij	roofvogels	worden	
ingezet.	Een	vrijwilliger	van	Natuurmonumenten	verzorgde	
een	korte	rondleiding	door	het	natuurgebied	Huis	ter	Heide	en	
onderweg	werd	informatie	verstrekt	over	de	campagne	Plastic	
Heroes	van	het	BAT.	Transition	Towns	Tilburg	en	Duurzaam	
Tilburg	presenteerden	zich	op	het	eindpunt	in	de	Hall	of	Fame.	
Dit	jaar	heeft	een	externe	partij	gratis	de	vormgeving	van	het	
boekje	verzorgd,	dat	bovendien	in	kleur	verscheen.

De	werkgroep	stond	ook	dit	jaar	weer	op	de	Tilburgse	boeken-
markt	‘Boeken	rond	het	Paleis’	om	boeken	te	verkopen	en	infor-
matie	te	geven	aan	de	bezoekers	over	de	Stedenband	en	over	
haar	activiteiten.	Helaas	viel	er	dit	jaar	nogal	wat	water	uit	de	
lucht,	zodat	er	relatief	weinig	klanten	waren.	De	acties	‘vliegreis-
compensatie’	(een	boom	planten	tegen	de	CO2-uitstoot)	en	
‘vlaaiencertificaat’	(voor	energie	uit	mest)	liepen	door.	Via	deze	
acties	kunnen	mensen	op	symbolische	en	concrete	wijze	het	
milieuproject	steunen.

In	Matagalpa	is	ondersteuning	verleend	aan	een	moestuinen-
project	dat	studenten	van	de	universiteit	UNAN	samen	met	
bewoners	uitvoeren	in	de	afgelegen	wijk	Sor	Maria	Romero.	Er	
doen	100	arme	families	mee	met	het	project.	Een	intern	fonds	
van	de	Rabobank	betaalde	mee	aan	dit	project.

3.

Bereik:
500	personen	met	de	hierboven	vermelde	activiteiten.

Fondswerving:
Er	is	3.000	euro	ingezameld	t.b.v.	milieuprojecten	in	Matagalpa.

aanplant Geboortebos Matagalpa
foto:	Frans Couwenberg

project moestuinen, studenten in kas
foto:	UNAN

Vuelta, infotafel op eindpunt
foto:	Herman Fitters



locatie Moeder- en Kindcentrum
foto:	Anneke van Luijken

pasgeboren baby
foto:	Anneke van Luijken

Mayke verkoopt rozen bij TTM 
foto:	Jan Duijvekam
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4.
Gezondheidsprogramma, millenniumdoelen 3, 4, 5 en 6

De	gezondheidsgroep	is	dit	jaar	als	groep	helaas	gestopt.	
Ondersteuning	was	er	nog	voor	de	organisatie	FUNAC	(een	
preventieproject	over	borst-	en	baarmoederhalskanker)	en	voor	
Cuenta	Conmigo	(een	vereniging	voor	familieleden	van	mensen	
met	een	psychotische	stoornis).	Bij	dit	laatste	project	is	tevens	
sprake	van	kennisoverdracht	ten	aanzien	van	de	psychiatrische	
thuiszorg.	Op	dit	moment	wordt	bekeken	of	de	vrouwengroep	
de	samenwerking	met	FUNAC	kan	overnemen.	Cuenta	Conmigo	
gaat	verder	als	projectgroep.
In	september	verkocht	de	groep	1.500	rozen	tijdens	de	Tilburg	
Ten	Miles	en	verstrekte	informatie	over	het	psychiatrieproject.	

Moeder- en Kindcentrum, Caminando Juntos
In	2010	zijn	alle	voorbereidende	werkzaamheden	voor	het	Moe-
der-	en	Kindcentrum	tot	een	goed	einde	gebracht.	Het	jaar	is	
afgesloten	met	een	postercampagne	om	het	resultaat	te	vieren.
Betrokken	zorginstellingen	zijn	Thebe,	Kompaan	en	de	Bocht,	
Prisma,	het	RIBW	en	het	Elisabeth	Ziekenhuis.	De	instellingen	
willen	na	de	bouw	van	het	centrum,	die	in	2011	zal	plaatsvin-
den,	betrokken	blijven	om	Matagalpa	met	kennis	en	expertise	
bij	te	staan.	Het	Moeder-	en	Kindcentrum	moet	een	belangrijke	
bijdrage	leveren	aan	de	bestrijding	van	de	moeder-	en	kinder-
sterfte	in	de	regio	Matagalpa.

Bereik:
3.000	personen	tijdens	Tilburg	Ten	Miles	en	15.000	klanten,	
medewerkers,	vrijwilligers	en	stagiair(e)s	van	de	genoemde	
zorginstellingen.

Fondswerving:
Er	is	14.000	euro	beschikbaar	gekomen	voor	de	gezondheids-
projecten	en	30.000	euro	voor	het	Moeder-	en	Kindcentrum.

Frans en Gé achter rozenkraam TTM
foto:	Jan Duijvekam



9jaarverslag 2010 • Stedenband Tilburg-Matagalpa

5.
Economische ontwikkeling, millenniumdoelen 1 en 8

Nieuw: Microkredietproject, Caminando Juntos
Omdat	het	marktonderzoek	van	CAFENICA	volgens	de	criteria	
van	de	Rabobank	Foundation	niet	in	aanmerking	kwam	voor	
ondersteuning,	heeft	de	Rabobank	Tilburg	gekozen	voor	de	
financiering	van	een	grotere	maat	microkredietproject	bij	
FUMDEC	en	tevens	voor	een	andere	doelgroep.	Het	betreft	in	dit	
geval	vrouwen	in	de	stad	die	een	verkorte	training	krijgen.	Het	
accent	ligt	op	hun	economische	zelfstandigheid.
De	Rabobank	Tilburg	en	omstreken	gaat	op	korte	termijn	een	
interne	werkgroep	opzetten	om	de	stedenbandprojecten	te	
volgen	en	mogelijk	ook	expertise	in	te	brengen.	Tevens	worden	
de	projecten	gepresenteerd	op	de	eerstvolgende	Ledenraad.

Nieuw: Marktonderzoek naar koffiebranderij, Caminando 
Juntos
Dankzij	de	verdubbeling	van	de	bijdrage	van	de	Rabobank	voor	
het	microkredietproject	(zie	hierboven)	kan	de	koffieorganisatie	
CAFENICA	toch	haar	marktonderzoek	naar	het	opzetten	van	een	
koffiebranderij	voor	de	lokale	en	nationale	markt	uitvoeren.	Dit	
onderzoek	gaat	in	2011	plaatsvinden.

Te ontwikkelen cacaoproject, Caminando Juntos
Dit	project	is	in	2010	niet	heel	veel	verder	gekomen.	Het	
LBSNN	heeft	wel	een	werkbezoek	in	de	planning	staan	om	het	
onderwerp	in	een	aantal	regio’s	te	inventariseren	en	te	bekijken	

op	welke	manier	ondersteuning	het	beste	kan	plaatsvinden.	
Matagalpa	wordt	hierin	meegenomen.

Woningbouw
Er	is	nog	niet	gestart	met	de	bouw	van	100	woningen	en	het	
opknappen	van	60	woningen	in	Matagalpa.	Het	is	een	project	
in	meerdere	steden,	gecoördineerd	door	het	LBSNN	en	voor	
Matagalpa	mede	mogelijk	gemaakt	door	de	drie	Tilburgse	
woningcorporaties.

Beroepsonderwijs, Caminando Juntos
Er	zijn	dit	jaar	nog	onvoldoende	aanknopingspunten	gevonden	
om	hierop	voor	Matagalpa	een	project	te	formuleren.	Wel	wordt	
overwogen	om	binnen	het	reguliere	basisonderwijs	een	stuk	
praktijkonderwijs	te	integreren	en	zo	de	leerlingen	vertrouwd	te	
maken	met	technische	vakken.	Daarnaast	zijn	dwarsverbanden	
met	enkele	economische	projecten	mogelijk.

Nieuw: Millenniumgemeente in bedrijf
Via	de	gemeente	Tilburg	zijn	we	in	contact	gekomen	met	
aan	aantal	ondernemers	die	actief	zijn	op	het	gebied	van	
maatschappelijk	verantwoord	ondernemen	(mvo).	Zij	zijn	
uitgenodigd	op	hun	expertise	in	het	kader	van	de	bouw	van	
het	Moeder-	en	Kindcentrum	en	om	mee	te	denken	over	het	
ontwikkelen	van	nieuwe,	duurzame	economische	projecten	in	
voor	Matagalpa	belangrijke	sectoren.	Het	plan	is	om	in	2011	een	
ondernemersreis	te	organiseren.

Sfeer & Kado,	een	kleine	(internet)winkel	in	de	Reeshof	is	op	
eigen	initiatief	begonnen	de	Stedenband	te	steunen.	Een	per-
centage	van	de	winst	op	bepaalde	artikelen	gaat	naar	projecten	
van	de	Stedenband.

Op	het Kennisfestival van	het	LBSNN	kreeg	de	Stedenband	
de	Millenniumdoelen	Award	voor	het	onderdeel	Bedrijfsleven	
uitgereikt.	Dit	vanwege	de	succesvolle	samenwerking	met	de	
Rabobank	en	de	veelbelovende	contacten	met	ondernemers.

Bereik:
350	medewerkers	en	25.000	leden	van	de	Rabobank;	5.000	
medewerkers,	huurders	en	leden	van	de	corporaties	en	acht	
ondernemers	en	hun	netwerk.

Fondswerving:
Er	is	80.000	euro	beschikbaar	gekomen	voor	FUMDEC,	waarvan	
48.000	euro	een	lening	is	met	een	looptijd	van	vier	jaar.	Voor	het	
marktonderzoek	van	CAFENICA	is	30.000	euro	beschikbaar.

bijeenkomst ondernemers
foto:	gemeente Tilburg

tashanger, 
te koop bij Sfeer & Kado



Mundial, activiteit bij campagnecaravan
foto:	Miranda van der Klaauw

Campagne Caminando Juntos, 
kind schildert mee aan muurschildering
foto:	Sandra Maas
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6.
Voorlichting/PR, campagne Caminando Juntos en 
overige dienstverlening

Werkbezoeken
In	verband	met	het	project	Moeder-	en	Kindcentrum	zijn	de	
projectleider	van	het	project	en	de	coördinator	in	augustus	
naar	Matagalpa	geweest.	Met	hen	mee	reisde	een	arts	die	was	
verzocht	deel	te	nemen	aan	de	medische	commissie	die	een	
aantal	zaken	moest	checken	en	onderzoeken	namens	het	LB-
SNN.	Tijdens	het	werkbezoek	is	gepraat	met	alle	bij	het	project	
betrokken	instanties,	zijn	zaken	verduidelijkt,	afspraken	gemaakt	
en	keuzes	gemaakt	om	het	project	financierbaar	te	houden.

Voorlichting/PR
Onze	organisatie	brengt	haar	werk	op	diverse	manieren	onder	
de	aandacht.	Allereerst	via	de	website	(zie	grafiek).	Het	bereik	is	
ten	opzichte	van	vorig	jaar	gedaald.	Dit	heeft	waarschijnlijk	te	
maken	met	het	feit	dat	het	vorig	jaar	jubileumjaar	was	en	dat	er	
op	actieve	wijze	een	reislog	werd	bijgehouden.	Aan	de	website	
is	ook	een	nieuwsbrief	gekoppeld.	De	aanwezigheid	van	de	
Stedenband	op	diverse	sociale	netwerken	is	verder	versterkt.
Van	ons	informatieblad	¡Cómo No!	verschenen	vier	nummers,	
waaronder	nummer	100.
In	december	organiseerden	we	een	goed	bezochte	
Nicaraguaanse	filmavond	in	samenwerking	met	de	Filmfoyer.

Campagne Caminando Juntos
Met	Pasen	in	het	Reeshofpark,	op	Via	del	Mondo	in	het	
Wilhelminapark	en	op	Festival	Mundial	in	het	Leijpark,	
stonden	we	met	onze	campagnecaravan,	die	was	omgebouwd	
tot	vogelnest.	Kinderen	konden	in	de	caravan	kennis	maken	met	
Nicaragua	en	buiten	een	wens	opschrijven	en	inkleuren	voor	de	
kinderen	in	Matagalpa.	Ondertussen	gingen	vrijwilligers	met	de	
ouders	in	gesprek.

Nicaraguaanse	muurschilders	realiseerden	dit	jaar	twee	
projecten	in	het	kader	van	de	millenniumdoelen:	een	bij	de	
Hondsberg	in	Oisterwijk	en	een	op	de	school	de	Wiek	in	Drunen.

Van	de	¡Cómo No!	is	een	special	verschenen	over	economie/
ondernemen.	Deze	is	verspreid	onder	het	mvo-netwerk	van	de	
gemeente	Tilburg.

grafiek	aantal	bezoekers	website



Via del Mondo, kinderen kleuren wensen
foto:	Miranda van der Klaauw

Campagne Caminando Juntos, DaBeat 013
foto:	Miranda van der Klaauw

Via del Mondo, kinderen en ouders bij het nest vol wensen
foto:	Miranda van der Klaauw
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De	Stedenband	was	aanwezig	bij	een	DaBeat	in	013	voor	
middelbare	scholieren.	Deze	keer	ging	het	over	de	millenni-
umdoelen.	De	DVD	‘Caras	de	Matagalpa’	is	gebruikt	tijdens	de	
voorbereiding	en	uitgedeeld	aan	de	leerlingen.

Ook	waren	we	zichtbaar	aanwezig	bij	de	Warandeloop.	De	
samenwerking	is	ons	goed	bevallen	en	we	hopen	dat	de	
organisatie	ons	de	komende	jaren	weer	uitnodigt.

De	DVD	‘Caras	de	Matagalpa’	is	beschikbaar	gesteld	als	
Sinterklaascadeautje	aan	alle	medewerkers	van	de	Twern,	
dé	welzijnsorganisatie	van	Tilburg.	Het	plan	is	om	in	2011	als	
follow-up	een	informatiebijeenkomst	voor	deze	medewerkers	
te	organiseren.

Rondom	het	Moeder-	en	Kindcentrum	is	aan	het	eind	van	het	
jaar	een	postercampagne	gerealiseerd	in	50	stadsbussen.	De	
poster	is	ook	verspreid	via	de	zorginstellingen	en	verloskundi-
genpraktijken	in	Tilburg	en	omstreken.

Een	aantal	campagneactiviteiten	vindt	nog	plaats	in	het	eerste	
kwartaal	van	2011.

Overige
Het	secretariaat	van	de	Stedenband	bereidde	bestuursvergade-
ringen	en	een	beleidsdag	voor	en	begeleidde	werkgroepverga-
deringen	en	-activiteiten.	Stagiair(e)s	zijn	begeleid	en	nieuwe	
vrijwilligers	verwelkomd.	Daarnaast	was	er	de	gebruikelijke	
communicatie	met	de	gemeente,	met	onze	partners	en	met	het	
LBSNN	en	werd	de	verslaglegging	van	de	projecten	verzorgd.
Met	hulp	van	de	gemeente	Tilburg	en	stichting	Zet	is	een	ver-
volg	gegeven	aan	het	projectmatig	werken	voor	medewerkers	
zowel	als	vrijwilligers.

Bereik:
Ruim	6.000	personen	via	de	website,	200	via	de	digitale	
nieuwsbrief,	een	onbekend	aantal	via	sociale	media,	800	¡Cómo	
No!-lezers	en	40	bezoekers	van	de	filmavond.	We	verschenen	in	
totaal	ongeveer	30	keer	in	de	regionale/lokale	pers.

Bereik campagne Caminando Juntos (voor zover nog niet 
eerder vermeld)
500	kinderen	en	500	ouders	bij	de	caravan-activiteit;	150	kinde-
ren,	20	docenten	en	300	ouders	bij	de	muurschilderactiviteit;	90	
mvo-ondernemers;	100	middelbare	scholieren	en	4	docenten	bij	
DaBeat;	9.000	bezoekers	van	de	Warandeloop;	500	medewerkers	
van	de	Twern	en	een	onbekend	aantal	buspassagiers.



Organisaties,	begrippen	en	afkortingen
	 ANDEN:		 de	onderwijsvakbond	in	Matagalpa/Nicaragua.

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

	 CAFENICA:		 koepel	van	koffiecoöperaties	in	Matagalpa.

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

	 	 voorlichting	en	scholing.

 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.

	 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	gebaseerde	op	humanistische	grondslag.

	 INEP:		 de	grootste	openbare	middelbare	school	in	Matagalpa.

 Kompaan en de Bocht:		 Tilburgse	organisatie	voor	hulpverlening	aan	jeugdigen,	jonge	vrouwen	en	kinderen.

	 Kwidam:		 Tilburgse	sportschool	voor	vrouwen.

	 LBSNN:		 Landelijk	Beraad	Stedenbanden	Nederland	Nicaragua.	Dit	beraad	verenigt	ongeveer	vijftien	stedenbanden.			

	 	 Tilburg	is	een	van	de	leden.	Zie	ook	bij	‘verdubbeling’.

	 Mvo:		 maatschappelijk	verantwoord	ondernemen.

	 Prisma:		 Brabantse	organisatie	voor	ondersteuning	van	mensen	met	een	verstandelijke,	meervoudige	en	

	 	 lichamelijke	handicap.

	 RIBW:		 Regionale	Instelling	voor	Beschermd	Wonen.

	 Thebe:		 Brabantse	zorggroep.

	 Tilburg Ten Miles:		 jaarlijks	hardloopevenement	in	Tilburg.

	 UNAN:		 de	openbare	universiteit	in	Matagalpa/Nicaragua.

	 Verdubbeling:		 regeling	van	het	Ministerie	van	Ontwikkelingssamenwerking,	die	een	deel	van	de	in	Tilburg	ingezamelde	

	 	 gelden	verdubbelt,	hetzij	via	het	programma	KPA,	hetzij	via	het	programma	Caminando	Juntos	(via	HIVOS	

	 	 en	het	LBSNN).

	 Via del Mondo:		 jaarlijks	evenement	voor	Tilburgse	kinderen.
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