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V o o r w o o r d

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

2011: een jaar dat bol stond van hoogtepunten, maar helaas ook enkele dieptepunten.

De wereldwijde economische crisis en de daarbij horende politieke keuzes op nationaal 
en gemeentelijk niveau, hebben ook voor de Stedenband ernstige gevolgen gehad. De 
baan van onze ID-er werd met een simpele haal van de pen van de verantwoordelijke 
wethouder uit de boeken gestreept. Een forse aderlating voor het omvangrijke werk dat 
we ons ten doel hebben gesteld. Ook de gemeentelijke subsidie voor het werk van de 
STM werd met ongeveer 20% verminderd. Een vermindering van het totale budget voor 
de Tilburgse organisaties voor ontwikkelingssamenwerking was hiervan de oorzaak. 
En we mochten volgens onze wethouder nog blij zijn dat er niet meer gekort werd. Dit 
ondanks een forse lobby van coördinator en bestuur.

Om op de financieel sombere toekomst te anticiperen, zijn we in het afgelopen jaar 
met een grote groep vrijwilligers aan de slag gegaan om te bekijken of onze werk-
zaamheden op een efficiëntere wijze gerealiseerd zouden kunnen worden en om deze 
toekomstbestendiger te maken. De betrokkenheid en het enthousiasme van die groep is 
hartverwarmend. ‘Ze krijgen er onze Stedenband niet onder.’

Dat zo’n grote groep betrokkenen zich met de toekomst gaat bezighouden ligt niet in de 
laatste plaats aan de resultaten, die ook in 2011 weer zijn neergezet. In het jaarverslag 
kunt u daarover de ’ins and outs’  lezen.

Enkele opmerkelijke zaken wil ik hier nog even aan de orde stellen. Landelijk is er volop 
aandacht voor het werk van stedenbanden. De Inspectie Ontwikkelingssamenwerking 
en Beleidsevaluatie (IOB) heeft de Nederlandse hulp aan Nicaragua geëvalueerd voor de 
periode 2005-2008. Het werk van de stedenbanden is hierin meegenomen. In de brief 
bij het in december 2010 verschenen rapport, beaamt staatssecretaris Ben Knapen dat 
de inzet van medefinancieringsorganisaties (MFO’s) en stedenbanden succesvol is ge-
bleken. “Zij behaalden de concrete resultaten op de beoogde terreinen van maatschap-
pijopbouw, lobby, armoedebestrijding en de positie van vrouwen in Nicaragua”, aldus de 
staatssecretaris. Het werk van het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua 
(LBSNN) kreeg hiermee een flinke pluim op de hoed bij zijn 25-jarig jubileum.

Op 19 november maakte dagblad Trouw de Goede Doelen Top 50 bekend. In samenwer-
king met het Centraal Informatiepunt Goede Doelen (CIGD) en de Erasmus Universiteit 
zijn 800 goede doelen geanalyseerd. Onze Stedenband staat op plaats 48 van de sublijst 
Internationale hulp en dat vinden wij een hele eer!

We doen het dus goed. En we hebben de toekomst. Dat werd heel duidelijk bij de 
oprichting van de Jongerengroep van de Stedenband. Onder de naam JOTM! (hier in 
Tilburg) en JOMT (in Matagalpa) gaan jongeren aan de slag om op hun eigen wijze 
invulling te geven aan de begrippen solidariteit en internationale samenwerking.

Stedenband Tilburg-Matagalpa, opnieuw in 2012: een springlevende club, met een 
uitstekende coördinator en fantastische ‘professionele vrijwilligers’. Een goed gevoel om 
daar voorzitter van te zijn…

Frans Couwenberg,
voorzitter

Leeswijzer

Voor dit jaarverslag is de volgorde aangehouden van de beschrijving van 
de producten in het Activiteitenplan 2011, 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-programma 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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Anneke van Luijken  en Frans Couwenberg verkopen rozen 
tijdens de Ten Miles
foto: Mayke van den Broek



Onderwijsprogramma, millenniumdoel 2

Alle kinderen naar school, Caminando Juntos
De basisscholen Zonnesteen, Panta Rhei en de Hondsberg 
(Oisterwijk) hebben de samenwerking met scholen in Matagalpa 
voortgezet. Alle projecten en activiteiten staan in het teken van 
de campagne ‘Alle kinderen naar school; een kleurrijke toekomst 
voor de kinderen in Matagalpa’.

Tilburgse leerlingen en docenten realiseerden een educatief 
project en de leerlingen hebben gecorrespondeerd met hun 
leeftijdgenootjes in Matagalpa. De jaarlijkse sponsorloop vond 
plaats in het Leijpark. De Hondsberg organiseert jaarlijks een 
markt en verkoopt spulletjes. Op alle scholen werden de pro-
jectweken afgesloten met een Nicaraguaanse feestavond voor 
ouders, buren en andere belangstellenden.

In mei bezochten Tilburgse docenten hun collega’s in Matagalpa 
en organiseerden een aantal workshops over Meervoudige 
Intelligentie. Dit onderwerp sloeg erg aan bij de Matagalpese 
docenten en zij brachten de eenvoudige werkvormen direct in 
praktijk.

Aan alle Tilburgse basisscholen is informatie gestuurd over een 
landelijk uitgegeven kinderboek over Nicaragua, maar respons 
was er nauwelijks; veel scholen hebben al andere projecten 
lopen. Wel heeft een nieuwe school deelgenomen aan het 
muurschilderproject (zie ook bij 6. Campagne) en hebben obs 
De Mussenacker uit Udenhout en obs Darwin uit Oisterwijk 
eenmalig een project/actie voor Matagalpa gedaan.

In Matagalpa beheren de gemeente, het Ministerie van 
Onderwijs en het Comité Mano Vuelta (CMV) gezamenlijk 
een onderwijsinvesteringsfonds. Doel daarvan is om per jaar 
minimaal 1.000 nieuwe kinderen naar school te krijgen. Helaas 
is er in 2011 een terugval geconstateerd en hebben relatief veel 
leerlingen de school voortijdig verlaten. Dit had te maken met 
het feit dat meer families dan gemiddeld in de koffiepluk gingen 
werken omdat de koffieproducenten goed betaalden vanwege 
de gunstige koffieprijzen op de wereldmarkt. De beheerders van 
het fonds analyseren de gegevens en bezinnen zich op extra 
maatregelen.

Vanuit het fonds zijn in 2011 vier lokalen gebouwd, vijf lokalen 
gerepareerd en op vijftien scholen materialen uitgedeeld aan 
1.485 leerlingen en 128 docenten. Daarnaast is de inrichting 
van een technisch lokaal gefinancierd (voor kinderen van 11 en 
12 jaar), zijn op drie scholen mini bibliotheken opgezet en zijn 
veertig docenten bijgeschoold.

Samenwerking vakbond, Caminando Juntos
De onderwijsvakbonden AOb en ANDEN hebben hun samen-
werking voortgezet. Tijdens het bezoek in mei, waaraan ook 
AOb-leden deelnamen, is deze geïntensiveerd middels een bij-
eenkomst over het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten; 
een zeer actueel thema.
Er wordt steun verleend aan deskundigheidsbevordering in de 
vorm van bijscholingscursussen voor docenten (hierboven reeds 
genoemd). Op deze manier hoopt men de kwaliteit van het 
onderwijs in Nicaragua te verbeteren en bij te dragen aan het 
behalen van millenniumdoel 2.

Scholierencompetitie
Dit jaar was alweer de zevende editie van de scholierencom-
petitie. Leerlingen (en docenten) van de middelbare scholen 
Odulphus, Beatrix en Cobbenhagen doen hieraan mee. De leer-
lingen bestudeerden het lespakket Watch Your World, waarin 
drie landen waaronder Nicaragua, gekoppeld aan het Beatrix 
College, centraal staan. Aan het eind van het project deden ze 
mee aan een afsluitend spel in de Raadzaal.

Bereik: 
2.500 kinderen/jongeren, ongeveer 3.500 ouders, 250 docenten 
en 1.000 overige familieleden, buren, sponsors en bezoekers van 
de feestavonden. De nieuwsbrief Het Steentje voor donateurs 
en AOb-leden is eenmaal verschenen (80 personen).
Het Beatrix College heeft dit jaar geen actie voor Matagalpa 
gedaan.

Fondswerving:
De activiteiten en sponsorlopen van de basisscholen hebben
(incl. verdubbeling) 40.000 euro opgebracht en er is (incl. ver-
dubbeling) 6.000 euro beschikbaar gekomen via donateurs van 
de AOb.

1.
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bijscholingscursus, docenten maken aantekeningen
foto: CMV

vakbondleden tijdens een bijeenkomst
foto: onbekend, met toestel van Toon Oomen

creatieve opdracht Beatrix College
foto: Corné Vorselaars

kinderen doen een oefening met een bal
foto: Wies van Berkel

jongens met sponsorkaart
foto: Mayke van den Broek

verkoop van plantjes tijdens feestavond
foto: Mayke van den Broek
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Milieuprogramma, millenniumdoel 7

Met ingang van 2011 organiseert de gemeente Tilburg niet 
meer de Boomfeestdag, waarmee deze activiteit is vervallen. 
Wel is er nog de jaarlijkse plantdag in het Geboortebos (on-
derdeel van het Noorderbos). Het Tilburgse Geboortebos (in 
aanleg) is gekoppeld aan het Geboortebos in Matagalpa, waar-
mee de berg Calvario is herbebost en dat nu een recreatieve en 
educatieve functie heeft.

In september vond de 10e Vuelta a Matagalpa (fietstocht) plaats. 
De tocht ging via Moerenbrug richting Oisterwijk, bijna tot aan 
Boxtel. Het weer zat mee en de afstapplaatsen waren erg leuk en 
informatief. Ons eigen Huis van de Wereld was het vertrek- en 
eindpunt. 

De Milieugroep stond dit jaar waarschijnlijk voor het laatst op 
de Tilburgse boekenmarkt ‘Boeken rond het Paleis’ om boeken 
te verkopen en informatie te geven aan de bezoekers. De acties 
‘vliegreis-compensatie’ (een boom planten tegen de CO2-uit-
stoot) en ‘vlaaiencertificaat’ (voor energie uit mest) liepen door. 
Via deze acties kunnen mensen op symbolische en concrete 
wijze het milieuproject steunen.

Het vorig jaar gestarte moestuinenproject, met een fonds van 
de Rabobank, is dit jaar afgerond. Meer dan 100 families zijn 
begunstigd met zaden, mest en begeleiding door de universiteit 
voor het opzetten van een eigen moestuin.

Biodiesel
Ideeën rond een project met biodiesel zijn dit jaar concreter ge-
worden. Voor het biodieselproject zijn veelbelovende contacten 
gelegd met een organisatie die met boeren samenwerkt en met 
de universiteit. Op dit moment wordt nog bekeken hoe haalbaar 
een dergelijk project werkelijk is en of het als een economisch 
project kan worden aangemerkt.

Water
De gemeente Tilburg, Brabant Water, Waterschap De Dommel 
en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werken samen 
met hun collega’s in Matagalpa om de overstromingen van de 
rivier (die dwars door de stad stroomt) aan te pakken. Daarnaast 
wil men de stedelijke afwatering, de afvalwaterzuivering en de 
drinkwatervoorziening verbeteren. Ook hier wordt bekeken 
welk deel van het project als economisch project kan worden 
aangemerkt. De Stedenband volgt het project op enige afstand 
en legt de contacten met het LBSNN, maar levert zelf geen 
actieve bijdrage.

3.
Vrouwenprogramma, millenniumdoelen 1, 3 en 5

Veilig bevallen
De Vrouwengroep van de Stedenband vraagt permanent 
aandacht voor het Casa Materna (een opvanghuis voor vrou-
wen met een risico-zwangerschap) en het terugdringen van 
moedersterfte. Bij een open dag van Kraamhotel de Meiboom 
en bij een activiteit in een kerk gaven zij acte de présence. Rond 
de Kerstperiode werden kaarten verkocht.
Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het Casa Ma-
terna, organiseerde de groep een feestelijke bijeenkomst op 
het Pieter Vreedeplein in het centrum van Tilburg. Dankzij de 
medewerking van fotograaf Neven, kinderwagenfabriek Mutsy, 
het rapduo Boef en de Gelogeerde Aap en vele vrijwilligers en 
sponsors, werd het een geslaagde dag, waarop tal van passan-
ten werden getrakteerd en geïnformeerd.
Het Casa Materna ving dit jaar 786 vrouwen op en organiseerde 
bijeenkomsten in meerdere dorpen in de regio.

Microkrediet, Caminando Juntos
Het project Microkrediet voor Vrouwen heeft inmiddels een 
vaste groep donateurs, een vaste serie activiteiten en een eigen 
ambassadeur (Monique van Houtum). Elk kwartaal wordt er 
in samenwerking met Vrouwensportschool Kwidam een extra 
activiteit georganiseerd om aandacht te vestigen op dit project 
en om geld in te zamelen. Er werd dit jaar gebridged, gedanst, 
gewandeld en gespind. 
Op basisschool De Blaak deden de kinderen van de Leonar-
dogroep een project over microkrediet. Ze organiseerden een 
lunch voor de leerkrachten en bestemden de winst voor het 
project in Matagalpa.
Via Monique van Houtum waren onze vrouwen aanwezig op de 
Open Dag van haar tweede Afscheidshuis.
De contacten met de Kamer van Koophandel zijn dit jaar niet 
verder gekomen.
Leden van de Vrouwengroep en van de Stedenband bezochten 
FUMDEC en hun doelgroep in Matagalpa en een vertegenwoor-
diger van FUMDEC was in november in Nederland voor overleg. 
Zie ook bij 5. Economie.

FUMDEC geeft scholing aan groepen arme vrouwen, met name 
op het platteland, en zet de middelen in Matagalpa uit als lenin-
gen via gemeenschapsbanken. In 2011 zijn met dit project 56 
vrouwen bereikt, via meerdere gemeenschapsbanken.

Voorlichting over kanker
De Vrouwengroep overwoog eind 2010 om een project van de 
gezondheidgroep over te nemen, maar heeft dit bij nader inzien 

2.

Bereik:
1.500 personen met activiteiten en 150 mensen via de nieuws-
brief, die eenmaal verscheen.
De in 2010 door het COS georganiseerde Moedernacht is dit jaar 
niet georganiseerd.

Fondswerving:
Voor het Casa Materna werd 9.000 euro ingezameld en voor 
microkrediet (incl. verdubbeling) 14.000 euro. 

Bereik:
800 personen met de hierboven vermelde activiteiten en 1.500 
medewerkers van de genoemde waterinstellingen.

Fondswerving:
Er is 1.000 euro ingezameld t.b.v. milieuprojecten in Matagalpa 
(momenteel is er geen project in uitvoering). Het Waterproject 
wordt tot nu toe gefinancierd uit andere bronnen.

vrouw uit het dorp Mil Bosque met producten uit haar winkeltje
foto: Cil de Vries

feest Casa Materna, Pieter Vreedeplein
‘Nicaraguaanse’ jongedame deelt iets lekkers uit
foto: Louise Donjacour

bridgedrive, de deelnemers praten na
foto: Willy de Lange

een groep deelnemers bij een stempelplaats
foto: Theo Smeele

aan het werk in een van de moestuinen
foto: UNAN

bezoekers plantactie Geboortebos
foto: Ton van Rooij

toch niet gedaan om zich te kunnen concentreren op de 
hierboven genoemde projecten.



medewerker wasserette Cuenta Conmigo
foto: Miranda van der Klaauw
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5.
Economische ontwikkeling, millenniumdoelen 1 en 8

Microkrediet, Caminando Juntos
Het met steun van de Rabobank Tilburg en de Rabobank Foun-
dation lopende, grote microkredietproject verloopt goed. FUM-
DEC wilde zelfs door met een tweede aanvraag, maar daarvan 
hebben de Foundation en het LBSNN gezegd dat FUMDEC eerst 
goed moet nadenken over de inrichting van haar organisatie 
met het oog op de toekomst. Hiervoor wordt begin 2012 een 
advies verwacht.
Leden van de Stedenband hebben het project gepresenteerd 
aan de Ledenraad van de Rabobank. In november was een me-
dewerker van FUMDEC op bezoek in Nederland en is er kennis 
gemaakt met een aantal medewerkers van de Rabobank.
In 2011 heeft FUMDEC 225 rurale en 750 urbane vrouwen 
bereikt met dit programma. De vrouwen organiseren zich in 
gemeenschapsbanken en solidaire groepen.

Koffiebranderij, Caminando Juntos
Het marktonderzoek naar het opzetten van een koffiebranderij 
voor de lokale en nationale markt is van start gegaan, maar de 
resultaten worden pas in het eerste kwartaal van 2012 verwacht. 
Onze partnerorganisatie is hier CAFENICA.

Cacaoproject, Caminando Juntos
Dit thema is niet verder gekomen. Inmiddels wordt er harder 
getrokken aan andere thema’s (zie hierboven en hieronder).

Economisch project op het gebied van afval, water en/of 
energie, Caminando Juntos
Biodiesel    Water
Zie bij 3. Milieu.   Zie bij 3. Milieu.

4.
Gezondheidsprogramma, millenniumdoelen 4 en 5

Moeder- en Kindcentrum, Caminando Juntos
Het allerlaatste benodigde geld is dit jaar tijdens de rozenactie 
ingezameld en de eerste steen kon bijna worden gelegd. Het 
Moeder- en Kindcentrum moet een belangrijke bijdrage gaan 
leveren aan de bestrijding van de moeder- en kindersterfte in de 
stad en de regio Matagalpa.
Betrokken zorginstellingen zijn Thebe, Kompaan en de Bocht, 
Prisma, het RIBW en het Elisabeth Ziekenhuis.

Psychiatrische zelfhulp
De projectgroep Cuenta Conmigo functioneert nu grotendeels 
buiten de Stedenband om en ondersteunt een zelfhulporga-
nisatie voor familieleden van mensen met een psychotische 
stoornis. Cuenta Conmigo realiseerde dit jaar een wasserette 
om zo, met mensen uit de doelgroep, meer eigen inkomsten te 
kunnen genereren. Vanuit Nederland en Spanje reisden deskun-
dige vrijwilligers naar Matagalpa om de organisatie tijdelijk te 
ondersteunen.

Theo met bestuur Cámara de 
Comercio e Industria (KvK)
foto: Miranda van der Klaauw

directeur Cafenica met Miranda
foto: Theo Smeele

Woningbouw
De bouw van 100 woningen en het opknappen van 60 wonin-
gen in Matagalpa is mede mogelijk gemaakt door Tilburg (mid-
dels garantstellingen aan DIGH), maar is nu in handen van de 
Nicaraguaanse organisatie CEPRODEL, die rechtstreeks afspra-
ken maakt met de gemeenten ter plaatse.

Beroepsonderwijs, Caminando Juntos
Er wordt gezocht naar een mogelijkheid om dit thema te kop-
pelen aan de jongerengroep JOTM! en/of aan het Agentschap 
(zie hieronder). Gedacht wordt aan het ondersteunen van jonge 
ondernemers in de toeristische sector, maar een concreet pro-
ject is er nog niet.

Nieuw: Agentschap/Ondernemersloket
De groep mvo-ondernemers waarmee de Stedenband vorig jaar 
kennismaakte via het project ‘Millenniumgemeente in bedrijf’, 
is in de loop van 2011 op een ander spoor gaan zitten: het op 
een duurzame wijze ondersteunen van ondernemers via een 
permanent Ondernemersloket of Agentschap. Hierover is gecor-
respondeerd met enkele partners in Matagalpa en is vervolgens 
een werkbezoek georganiseerd om belangrijke ondernemers 
en organisaties te interviewen. Het accent lag op landbouw en 
toerisme. Momenteel ligt het projectvoorstel voor fase 1 bij de 
projectencommissie van het LBSNN.

De samenwerking met Sfeer & Kado, een kleine (internet)winkel 
in de Reeshof, is voortgezet. Daarnaast heeft de Stedenband 
toegang gekregen tot de Positoos spaaractie in Tilburg. Vrijwil-
ligers en donateurs kunnen bij veel Tilburgse winkels Positoos 
sparen die deels voor de Stedenband bestemd zijn.

Bereik:
350 medewerkers, 40 personen van de Ledenraad en 25.000 
leden van de Rabobank; 5.000 medewerkers, huurders en leden 
van de corporaties en drie ondernemers en hun netwerk.

Fondswerving:
Voor de hierboven genoemde projecten geldt dat er al fondsen 
beschikbaar waren of dat de aanvragen nog in behandeling zijn. 
Bij het Agentschap komen fondsen beschikbaar via de kapita-
lisering van uren (en de verdubbeling van de waarde daarvan) 
van een van de mvo-ondernemers.
De Positoos hebben in 2011 ongeveer 200 euro opgeleverd voor 
de Stedenband.

medewerkers Rabobank Tilburg, 
Marisol van FUMDEC en Cil op 

bezoek bij de Rabobank
foto: Miranda van der Klaauw

werk aan watertank bij huis 
Cuenta Conmigo
foto: Miranda van der Klaauw

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 1.500 euro beschikbaar gekomen voor het Moeder- en 
Kindcentrum en 14.000 euro voor Cuenta Conmigo.



Campagne Caminando Juntos, 
kind schildert mee aan muurschildering
foto: Sandra Maas

bezoekers bekijken expositie ‘Koffie schept een band’
foto: Miranda van der Klaauw
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6.
Campagne Millenniumdoelen, Voorlichting/PR, 
werkbezoeken en overige

Campagne Millenniumdoelen, Caminando Juntos
Op Festival Mundial in het Leijpark, stonden we met onze cam-
pagnecaravan, die was omgebouwd tot vogelnest, met de grote 
campagnevogel er bovenop. Kinderen konden in de caravan 
kennis maken met Nicaragua en vragen beantwoorden, waarna 
ze het boekje ‘Sonia’s feest’ kregen. Ondertussen gingen vrijwil-
ligers met de ouders en andere bezoekers in gesprek.
Op de vrijdagavond voor Festival Mundial was er dit jaar een 
Tilburgse picknick, georganiseerd door het Huis van de Wereld. 
Hier vroegen wij aandacht voor onze koffieprojecten en werd 
de expositie ‘Koffie schept een band’, bestaande uit 16 grote 
doeken, opgehangen aan hekken rondom het picknick-terrein.

Bij de Tilburg Ten Miles waren we weer present met de cam-
pagnevogel, onze rozenkraam, een flyer over het Moeder- en 
Kindcentrum en mooie fotodoeken (zie ook bij 4. Gezondheid).

Voor de Nicaraguaanse muurschilder Rafael was er dit jaar werk 
te doen in de wijk Goirke Hasselt en op de school de Zonne-
steen. In samenwerking met wijkcentrum de Poorten van de 
Twern en basisschool Cleijn Hasselt werden een container in een 
wijkpark en een muur van een schooltuin kunstzinnig beschil-
derd. Ondertussen kregen de leerlingen les over Nicaragua en 
maakten ze piñatas voor het feestje tijdens de onthulling. Op 
de Zonnesteen werden twee panelen gemaakt die nu boven 
twee ingangen aan de speelplaats hangen. Uitgebeeld worden 
kinderen die leren, spelen en genieten van de natuur.

Onze Stedenband is met drie pagina’s royaal opgenomen in 
de gemeentelijke Millenniumkrant die huis aan huis in Tilburg 
is verspreid. Een van de pagina’s was een kleurplaat met een 
ontwerp van de muurschilder.

Samen met de Tilburgse kunstenaar Jeroen de Leijer is het idee 
ontstaan om zijn succesvolle creatie Eefje Wentelteefje naar Ni-
caragua te laten reizen voor een bijzonder avontuur. Het project 
wordt in 2012 uitgevoerd.

Extra: Nicaraguaweek
De organisatie van een Nicaraguaweek in samenwerking met 

het Huis van de Wereld en Mundial Productions was niet ge-
pland, maar paste mooi in de campagne. In korte tijd werd een 
interessant programma in elkaar gezet dat op diverse locaties 
in Tilburg werd uitgevoerd: een optreden van Nicole Bus in de 
kleine zaal van popcentrum 013, de expositie ‘Koffie schept een 
band’ bij diverse wijkcentra, een spinning marathon bij sport-
school Kwidam, de Nicaraguaanse speelfilm la Yuma in bioscoop 
Cinecitta, een Wereldpodium Masterclass voor ondernemers, 
Nicaraguaanse maaltijden bij drie Tilburgse restaurants en …

Nieuw: Jongerengroep JOTM!
… het meest succesvolle onderdeel van de Nicaraguaweek was 
de kick-off van de jongerengroep JOTM! met het feest DUO Fie-
sta. Dit feest vond tegelijkertijd in Tilburg en Matagalpa plaats. 
Bezoekers konden samen feesten via een live videoverbinding. 
Rondom het feest is samengewerkt met studenten van de 
Fontys-opleiding IEMES.
JOTM! wil contacten tussen jongeren in Tilburg en Matagalpa 
bevorderen en projecten ten behoeve van jongeren ondersteu-
nen. Zij hebben hun eigen Facebook-pagina.

Voorlichting/PR
Ons werk wordt op meerdere manieren onder de aandacht 
gebracht, om te beginnen via de website (zie grafiek). Het aantal 
bezoekers is ten opzichte van vorig jaar niet gestegen, maar 
de site wordt wel intensiever gebruikt. Aan de website is een 
nieuwsbrief gekoppeld. Verder heeft de website ook een zusje 
gekregen in de vorm van een website speciaal voor onderne-
mers.
Het gebruik van social media (Facebook, Twitter) door de Ste-
denband is verder toegenomen.
Van ons informatieblad ¡Cómo No! verschenen vier nummers.

Werkbezoeken
In verband met het belang van het thema Economie stond het 
jaarlijkse werkbezoek dit jaar in het teken van de plannen van 
de mvo-ondernemers (zie ook bij 5. Economie). Het doel was om 
de situatie ter plaatse te verkennen door zoveel mogelijk on-
dernemers en organisaties die actief zijn in de lokale economie 
te spreken. De conclusie was dat er voldoende vraag is naar en 
draagvlak voor een op te zetten Agentschap/Ondernemersloket 
ter ondersteuning van de lokale economie. Momenteel ligt het 
projectvoorstel voor fase 1 bij de projectencommissie van het 
LBSNN.

Overige
Het secretariaat van de Stedenband bereidde bestuursvergade-
ringen en een beleidsdag voor en begeleidde werkgroepverga-
deringen en -activiteiten. Er werd een stagiair begeleid en er zijn 
nieuwe vrijwilligers verwelkomd. Daarnaast waren er overleg-
gen met de gemeente, met onze partners en met het LBSNN en 
werd de verslaglegging van de projecten verzorgd.
Extra aandacht was er voor het toekomstbestendig maken van 
de organisatie. Samen met de vrijwilligers is nagedacht over het 
maken van keuzes, het stellen van prioriteiten en het herver-
delen van taken. Dit heeft geleid tot drie nieuwe taakgroepen: 
Fondswerving, PR/Voorlichting en Projectenbeheer.

Bereik:
Bereik Campagne Millenniumdoelen (voor zover nog niet eerder 
vermeld): 500 kinderen en 500 personen bij de caravan-activi-
teit; 2.000 personen met de picknick; 75.000 huishoudens via de 
Millenniumkrant en 350 personen bij de Nicaraguaweek (incl. 
jongerenfeest).
Bereik Voorlichting/PR: bijna 6.000 personen via de website, 200 
via de digitale nieuwsbrief, een onbekend aantal via social media 
en 800 ¡Cómo No!-lezers. We verschenen in totaal ongeveer 20 
keer in de regionale/lokale pers.

Fondswerving:
JOTM! heeft dit jaar 1.000 euro ingezameld.

grafiek aantal bezoekers website

twee meisjes schilderen container 
bij kindereiland
foto’s: Herman Fitters Rafael met leerlingen Cleijn Hasselt

onthulling eerste paneel Zonnesteen
foto: Toine Broné



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.
 Caminando Juntos: programma van LBSNN en HIVOS dat het mogelijk maakt ingezamelde gelden te verdubbelen.    
 (samen oplopen) Daarnaast wordt geld beschikbaar gesteld voor de campagne Millenniumdoelen in Tilburg.
 Casa Materna:  opvanghuis voor vrouwen met een risicozwangerschap in de regio Matagalpa. 
  Casa Materna organiseert ook voorlichting en scholing.
 CEPRODEL:  Nicaraguaanse organisatie die o.a. huisvestingsprojecten realiseert.
 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).
 COS:  Centrum voor Internationale Samenwerking.
 Cuenta Conmigo:  zelforganisatie voor familieleden van mensen met een psychotische stoornis.
 DIGH:  Dutch International Guarantees for Housing.
 Festival Mundial:  jaarlijks festivalweekend met wereldmuziek in het Tilburgse Leijpark.
 FUMDEC:  organisatie in Matagalpa die de economische ontwikkeling van vrouwen stimuleert, onder andere 
  door scholing en het verstrekken van microkrediet.
 HIVOS:  ontwikkelingsorganisatie gebaseerd op humanistische grondslag.
 Huis van de Wereld:  pand in Tilburg waarin diverse, internationaal geöriënteerde organisaties zijn gehuisvest.
 IEMES:  International, Event, Music & Entertainment Studies.
 JOTM!:  JOngeren Tilburg Matagalpa.
 Kompaan en de Bocht:  Tilburgse organisatie voor hulpverlening aan jeugdigen, jonge vrouwen en kinderen.
 Kwidam:  Tilburgse Vrouwensportschool.
 LBSNN:  Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua. Dit beraad verenigt ongeveer vijftien stedenbanden.   
  Tilburg is een van de leden. Zie ook bij ‘verdubbeling’.
 Millenniumdoelen:  afspraken rondom armoedebestrijding, die alle landen van de wereld gemaakt hebben en 
  die in 2015 moeten zijn behaald (zie afbeeldingen bij de hoofdstukken).
 Mundial Productions:  organisator van o.a. Festival Mundial.
 Mvo:  maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 Piñata:  pop van papier maché gevuld met snoepjes, gebruikt op kinderfeestjes.
 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.
 Twern:  Tilburgse welzijnsorganisatie.
 UNAN:  de openbare universiteit in Matagalpa/Nicaragua.
 Verdubbeling:  regeling van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, die een deel van de in Tilburg 
  ingezamelde gelden verdubbelt via het programma Caminando Juntos (van HIVOS en het LBSNN).
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