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Dit is het inhoudelijk jaarverslag van de Stedenband Tilburg-Matagalpa.
Het financieel jaarverslag kan worden opgevraagd op onderstaand
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Bij de foto’s op de voorpagina
De Stedenband is zeer actief bij de Tilburg Ten Miles.
foto’s: Mayke van den Broek
en afbeelding:

Kaft van het boekje: Eefje Wentelteefje & de Matagalapipa uit Matagalpa
Vormgeving
HD ontwerp • Tilburg • www.hdontwerp.nl
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fantastische muurschilderingen op de Besterdring en de Korvelseweg
foto’s: Jan Duijvekam

Leeswijzer
Voor dit jaarverslag is de volgorde aangehouden van het Activiteitenplan van de Stedenband, zodat een vergelijking kan worden gemaakt
tussen plannen en resultaten.
Ook is aangegeven welke projecten/activiteiten onder het “Caminando
Juntos”-programma vallen (financiering via het Landelijk Beraad Stedenbanden (LBSNN) en ontwikkelingsorganisatie HIVOS). Deze zijn
te herkennen aan het vogeltje.
Achterin staat een lijst met uitleg over organisaties, begrippen en
afkortingen.

In de programmabegroting van de gemeente Tilburg wordt steeds melding gemaakt van internationale samenwerking onder de noemer “Tilburg Wereldstad”. Tilburg heeft meerdere stedenbanden en daarnaast
allerlei organisaties binnen de gemeentegrenzen die zich bezighouden
met internationale samenwerking. Een daarvan is de Stedenband Tilburg-Matagalpa.
Het budget dat voor internationale samenwerking wordt vastgesteld,
wordt regelmatig getoetst aan de praktijk van alle dag. Een van de instrumenten die de gemeente Tilburg daarvoor hanteert is het tweejaarlijkse Burgeronderzoek. Daarin is ook in 2012 weer gepeild hoe groot
de bekendheid van de betrokken organisaties is bij de inwoners in de
gemeente Tilburg.
De uitslag van deze peiling doet ons glimmen van trots. Het meest bekend bij de Tilburgse bevolking in 2012 is de Stedenband Tilburg-Matagalpa. Organisaties als COS, Wereldpodium, Stedenband Tilburg-Same
en anderen laten we in de peiling achter ons.
En als we ons dan afvragen hoe we aan die bekendheid komen, kunnen
we niet anders constateren dan dat we ook in 2011 en 2012 echt zichtbaar zijn geweest in Tilburg. Uitgebreid vindt u dat terug in het jaarverslag dat voor u ligt. Op het gevaar af dat ik belangrijke zaken hier in dit
voorwoord vergeet, durf ik het toch aan een aantal in het oog springende acties te noemen.
Erg zichtbaar is de stedenband met een paar fantastische muurschilderingen op de Besterdring en de Korvelseweg, waarbij kinderen onder
leiding van een Nicaraguaanse kunstenares en verschillende vrijwilligers
hun inzet toonden. Ook kwam rond de Kinderboekenweek een prachtig
stripboek uit, geschreven en getekend door Jeroen de Leijer, geestelijk
vader van Eefje Wentelteefje. Eefje maakt in haar boek een reis naar Matagalpa, samen met de Matagalapipa, een kleurrijke Nicaraguaanse toekan. Ook werkten we in 2012 intensief samen met de organisatie van de
welbekende Tilburg Ten Miles. Onze rozenverkoop en de bijzonder mooi
vormgegeven spandoeken oogsten alom bewondering.
Dat we ook in Matagalpa zichtbaar zijn, zal u na het lezen van het jaarverslag zeker duidelijk worden. We doen ertoe, ook in onze zusterstad.
Deze positieve ervaringen in het jaar 2012 geeft ons (werknemer, vrijwilligers en bestuur) opnieuw veel energie om in het jaar 2013 onze solidariteit met mensen en organisaties in Matagalpa gestalte te geven.
We gaan het komende jaar voor het behalen van millenniumdoel 2 in
Matagalpa: “Alle kinderen naar school”. Met onze ervaringen van 25
jaar scholenbanden moeten we, samen met onze partner, ver kunnen
komen. Daarnaast is onze focus onder meer ook gericht op ons microkredietproject voor Matagalpese vrouwen en op kredietverstrekking aan
kleine koffieboeren.
Ik wens u veel plezier bij lezen van dit jaarverslag.

Frans Couwenberg,
voorzitter
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1.

Scholierencompetitie
De Stedenband deed mee aan de achtste editie van de scholierencompetitie. Leerlingen (en docenten) van de middelbare
scholen Odulphus, Beatrix en Cobbenhagen doen hieraan mee.
De leerlingen bestudeerden het lespakket “Watch Your World”,
waarin drie landen (waaronder Nicaragua, gekoppeld aan het
Beatrix College) centraal staan. Aan het eind van het project was
er een afsluitend spel in de Raadzaal. Het Beatrix College won dit
jaar!

Onderwijsprogramma
Alle kinderen naar school
In 2012 zijn in Matagalpa bijna 600 ‘nieuwe’ kinderen naar school
gegaan, waarvan 400 dankzij inspanningen vanuit Tilburg. Daarnaast was er minder schooluitval. Er zijn 8 lokalen gerepareerd
van scholen op het platteland, 6 thematische docentenbijeenkomsten gefinancierd en materialen aangeschaft ten behoeve
van beroepsoriëntatie. Dit ter promotie van het middelbaar beroepsonderwijs als alternatief voor de universiteit.
Matagalpa is dankzij Tilburg goed op weg om millenniumdoel 2
te behalen in 2015!

alle kinderen naar school
foto’s: Marili van Lieshout

Een nieuw medium voor de Tilburgse scholen dit jaar was het
inleefatelier dat het Landelijk Beraad Stedenbanden heeft laten
ontwikkelen. Met panelen, foto’s, materialen uit Nicaragua en opdrachten kunnen kinderen, onder begeleiding van hun docent,
ervaren hoe het is om te leven (en werken) in Nicaragua. Op basisschool Zonnesteen heeft het atelier proefgedraaid. Enkele docenten van andere basisscholen hebben belangstelling getoond
om het te gebruiken.

sponsorloop
foto: Twan Broné

Bereik Onderwijs:
2.500 kinderen/jongeren, 3.500 ouders, 250 docenten en 1.000 overige familieleden, buren,
sponsors en bezoekers van de feestavonden. Met
de veiling zijn 500 mensen bereikt. De nieuwsbrief “Het Steentje” voor donateurs/AOb-leden is
eenmaal verschenen (70 personen).

Een ander nieuw product voor kinderen, gekoppeld aan de
Kinderboekenweek, is het boekje “Eefje Wentelteefje en de Matagalapipa uit Matagalpa”, speciaal voor de Stedenband geschreven door de Tilburgse kunstenaar Jeroen de Leijer. Zie verder bij
6. Campagne.
Zoals elk jaar voerden de scholen Zonnesteen, Panta Rhei en de
Hondsberg (Oisterwijk) een educatief project uit, organiseerden
een sponsorloop of jaarmarkt en sloten af met een openbare
feestavond. Dit alles ten behoeve van de campagne “Alle kinderen naar school”.
Samenwerking vakbond
Een zeer succesvolle activiteit was de kunstveiling die leden van
de Algemene Onderwijsbond (AOb) organiseerden ten behoeve
van (bij)scholing van hun collega’s in Matagalpa. Vele Tilburgse
kunstenaars verleenden medewerking door gratis of tegen een
kleine vergoeding werken beschikbaar te stellen. Deze waren
vooraf te bezichtigen op een website en in De Nwe Vorst. De veiling zelf vond plaats aansluitend op het Cultureel Café in De Nwe
Vorst.
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Fondswerving:
De activiteiten en sponsorlopen van de basisscholen hebben (incl. verdubbeling) 30.000 euro opgebracht. Daarnaast is (incl. verdubbeling) 20.000 euro beschikbaar gekomen door de
kunstveiling.
op reis met de Matagalapipa
foto: Miranda van der Klaauw

kunstveiling o.l.v. veilingmeester Marten Kircz
foto: Toon Oomen
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2.

3.

Veilig bevallen
De vrouwengroep van de Stedenband vraagt permanent aandacht voor het Casa Materna (een opvanghuis voor plattelandsvrouwen met een risico-zwangerschap) en het terugdringen van
moedersterfte in Matagalpa. In 2012 waren de vrouwen present
met informatie op een open dag van Kraamhotel “de Meiboom”,
tijdens Koninginnedag en op een aantal andere gelegenheden.
Ook werden Kerstkaarten verkocht.
Het Casa Materna ving dit jaar 638 vrouwen op en organiseerde
voorlichtingsbijeenkomsten in dorpen in de regio Matagalpa. Er
waren in de hele regio voor zover bekend ‘maar’ 4 sterfgevallen.

Milieuproject
In 7 wijken en gemeenschappen van de gemeente Matagalpa
probeert de organisatie Movimiento Comunal met Tilburgse
steun de milieusituatie te verbeteren. Ontbossing en vervuiling
van de waterbronnen zijn de belangrijkste problemen. Er wordt
herbebost, het gebruik van brandhout en drinkwater wordt verminderd en er wordt voorlichting gegeven. Kinderen en jongeren
worden, onder andere via scholen, betrokken bij de activiteiten.

Vrouwenprogramma

Microkrediet
De organisatie FUMDEC wil de economische
positie van vrouwen in Matagalpa verbeteren. Men geeft scholing aan groepen arme vrouwen, met name op het platteland,
maar ook in de stad. Nadat de vrouwen de training hebben doorlopen, komen zij in aanmerking voor een lening. In 2012 zijn met
dit project 200 vrouwen bereikt, 4 nieuwe gemeenschapsbanken
opgezet en 17 solidaire groepen gevormd. Daarnaast is een coöperatie van 15 talentvolle vrouwen ondersteund met productiemiddelen.

Milieuprogramma

Tilburgse vrouwen op bezoek bij het Casa Materna
foto: Olga Oomes

in het geboortebos in Matagalpa
foto: gemeente Matagalpa

In Tilburg is de milieugroep aanwezig geweest op de jaarlijkse
plantdag in het Tilburgse Geboortebos (een onderdeel van het
Noorderbos). Dat is gekoppeld aan het Geboortebos in Matagalpa. Daarnaast werd voor de 11e keer de fietstocht “Vuelta a
Matagalpa” georganiseerd. Ten zuiden van Tilburg werd gefietst
langs oude en nieuwe milieuvriendelijke initiatieven.

voorlichtingsactiviteit op het platteland
foto: Rose-Marie van Berkel

vrijwilligers bij de informatietafel
tijdens de plantdag van het
Tilburgse Geboortebos
foto: Frans Couwenberg

Vrouwensportschool Kwidam organiseert, samen met de vrouwengroep, sinds vijf jaar elk kwartaal een extra activiteit in Tilburg. De opbrengst hiervan is voor het microkredietproject. Dit
jaar was het laatste jaar; in april 2013 wordt de samenwerking
met Kwidam afgesloten. In 2012 was er een bridgedrive, een
rondleiding bij Interpolis, een tennistoernooi, een kookworkshop
en een spinning marathon.

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

De nieuwsbrief van de vrouwengroep verscheen eenmaal.
kookworkshop georganiseerd door Kwidam samen
met de vrouwenwerkgroep van de Stedenband
foto: Cil de Vries

Bereik Vrouwen:
500 personen met activiteiten en 150 mensen
via de nieuwsbrief. Tevens 250 personen via activiteiten van vrouwensportschool Kwidam.
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Fondswerving:
Voor het Casa Materna werd 4.000 euro ingezameld en voor microkrediet (incl. verdubbeling)
20.000 euro.

bezoek aan de Naturentuin in Nieuwkerk tijdens de Vuelta
foto: Herman Fitters

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

Fondswerving:
Er is 600 euro ingezameld ten behoeve van het
milieuproject in Matagalpa. Het Waterproject
wordt gefinancierd uit andere bronnen.
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4.

5.

Gezondheidsprogramma

Economisch programma

Moeder- en Kindcentrum
In april is de langverwachte bouw van het centrum
begonnen en aan het eind van het jaar was het zo goed als klaar.
Het proces werd gecontroleerd door een externe supervisor en
gemonitord door het Landelijk Beraad Stedenbanden. Op de
website van de Stedenband werd regelmatig een update met
foto’s geplaatst. In april 2013 zal wethouder Berend de Vries het
gebouw officieel openen.

Microkrediet
Het met steun van Rabobank Tilburg en Rabobank
Foundation opgezette grote microkredietproject (looptijd 4 jaar)
verloopt goed. In 2012 heeft de organisatie FUMDEC 800 vrouwen bereikt met dit programma. De vrouwen organiseren zich in
gemeenschapsbanken (op het platteland) en solidaire groepen
(in de stad) en krijgen zo toegang tot scholing en krediet.
FUMDEC is door medewerkers van de Rabobank doorgelicht en
heeft het advies gekregen zich om te vormen tot een coöperatie of andere bedrijfsvorm. In 2013 wordt hier verder gevolg aan
gegeven.

een vrijwilliger op bezoek bij
een gezin van Cuenta Conmigo
foto: Johannes Lyytikkõ

Het Moeder- en Kindcentrum gaat een belangrijke bijdrage 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.
Psychiatrie
De projectgroep psychiatrie ondersteunt Cuenta Conmigo,
een zelfhulporganisatie voor familieleden van mensen met
een psychotische stoornis. Vanuit Nederland en Spanje reisden
deskundige vrijwilligers naar Matagalpa om hun kennis over te
brengen.

Koffiebranderij
Het met Tilburgs geld gefinancierde marktonderzoek naar een koffiebranderij voor de lokale en nationale
markt is gereed. De verwachting is dat koffieorganisatie CAFENICA op basis van dit rapport tot besluitvorming kan komen.
uitleg voortgang bouw Clinica
foto: Rita de Franco

binnenruimte van de Clinica in aanbouw
foto: Miranda van der Klaauw
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Fondswerving:
Er is 10.000 euro binnen gekomen voor Cuenta
Conmigo.

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

Woningbouw
De lang verwachte bouw van 100 woningen en het opknappen
van 60 woningen in Matagalpa gaat niet door. De financieringsconstructie via Tilburgse corporaties (middels garantstellingen
aan de organisatie DIGH) is mede door de huidige problemen
van de corporaties niet haalbaar gebleken.
Beroepsonderwijs
Er wordt gezocht naar een mogelijkheid om dit
thema te koppelen aan CEDEM (zie hiernaast), met name middels het ondersteunen van jonge ondernemers in de toeristische
sector.

Bereik Gezondheid:
15.000 klanten, medewerkers en vrijwilligers van
de genoemde zorginstellingen.

Ondernemerscentrum CEDEM
Dankzij de inzet van een groep Tilburgse maatschappelijk verantwoorde ondernemers kon de Stedenband via het programma
“Caminando Juntos” twee consultants inhuren. Zij maakten een
businessplan voor een ondernemerscentrum. Dit deden zij samen met vijf Matagalpese partners (twee ondernemersorganisaties, twee maatschappelijke organisaties en de universiteit). Ondernemer Harrie Vekemans en coördinator van de Stedenband
Miranda van der Klaauw bezochten Matagalpa om het conceptplan met hen te bespreken. De belangrijkste te ontwikkelen sectoren zijn landbouw en toerisme.

Bereik Economie:
350 medewerkers en 25.000 leden van Rabobank
Tilburg e.o. (via het blad Dichterbij). Tevens een
aantal Tilburgse ondernemers en hun netwerk
(500 personen).

overleg bij CEDEM
foto: Miranda van der Klaauw

Fondswerving:
Voor de meeste van de hierboven genoemde
projecten geldt dat er al fondsen beschikbaar
waren. Voor CEDEM kwamen in 2012 fondsen
beschikbaar via de kapitalisering van uren (en de
verdubbeling van de waarde daarvan) van een
van de maatschappelijk verantwoorde ondernemers. De waarde hiervan is 10.000 euro.
De Positoos hebben in 2012 ongeveer 250 euro
opgeleverd voor de Stedenband.
jaarverslag 2012 • Stedenband Tilburg-Matagalpa
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6.

grafiek aantal bezoekers website

Campagne Millenniumdoelen, voorlichting/PR,
werkbezoek en overige

Voorlichting/PR
Ons werk wordt op meerdere manieren onder de aandacht gebracht, onder andere via de website (zie grafiek links). Het aantal
bezoekers is stabiel. Aan de website is een nieuwsbrief gekoppeld. In 2012 is gewerkt aan vernieuwing en verbetering van de
site en begin 2013 is deze de lucht in gegaan.
Het gebruik van social media (Facebook, Twitter) door de Stedenband is verder toegenomen.
Van ons informatieblad ¡Cómo No! verschenen drie nummers,
waarvan één dubbelnummer.

Campagne Millenniumdoelen
Een nieuw evenement in Tilburg dit jaar was de Bazouq. De Stedenband is aanwezig geweest op twee van de drie georganiseerde markten. Met een interactief aanbod werden de bezoekers
aan het werk gezet. Een succesvolle activiteit was het schilderen
van vogeltjes.
Ook werd weer deelgenomen aan de T-Parade. Twee professionele dansers hebben een groep kinderen geïnstrueerd en gezorgd voor goede muziek, waardoor de presentatie er heel goed
uitzag. De campagnevogel stond op een kar met de boodschap
“Alle kinderen naar school”.

De bekendheid van de Stedenband in Tilburg is goed. In het
tweejaarlijkse burgeronderzoek van de gemeente Tilburg staat
de Stedenband in 2012 bovenaan in de rubriek internationale
samenwerking! (zie grafiek)

Een andere belangrijke campagne-activiteit was de uitgave van
het boekje “Eefje Wentelteefje en de Matagalapipa uit Matagalpa”. De Tilburgse kunstenaar Jeroen de Leijer schreef en tekende
dit verhaal speciaal voor de Stedenband. Het boekje werd in de
Kinderboekenweek gepresenteerd in Kinderboekwinkel de Zevensprong en aangeboden aan scholen. Enkele nieuwe scholen
hebben het boekje en het aanvullende lesmateriaal gebruikt.

We hebben dit jaar niet deelgenomen aan Festival Mundial. De
in 2011 voor het eerst georganiseerde Mundial-picknick vond in
2012 helaas niet plaats. De Stedenband werd wel uitgenodigd op
de doe-het-zelf Kerstmarkt van Verrassend Tilburg.
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Overige
Het secretariaat van de Stedenband bereidde bestuursvergaderingen voor en begeleidde werkgroepvergaderingen en -activiteiten. Daarnaast waren er overleggen met de gemeente,
met onze partners en met het Landelijk Beraad Stedenbanden
(LBSNN) en werd de verslaglegging van de projecten verzorgd.
Extra aandacht was er wederom voor het toekomstbestendig
maken van de organisatie. Een op de Beursvloer gecontracteerde
coach bekijkt samen met ons hoe de (vernieuwde) organisatie
functioneert. Vrijwilligers moeten meer taken op zich nemen,
omdat het aantal betaalde uren fors is verminderd. Tot slot vroeg
de verhuizing ‘terug’ naar de Stationsstraat de nodige tijd.

Bereik:
Bereik Campagne Millenniumdoelen (voor zover nog niet eerder vermeld): 10.000 personen
met de Bazouq; 5.000 personen met de T-Parade;
1.000 personen (waaronder 3 nieuwe scholen)
via activiteiten en verkoop van “Eefje Wentelteefje”; 10.000 deelnemers en 3.000 rozenkopers tijdens de Tilburg Ten Miles; 500 personen met de
Kerstmarkt; 1.000 kinderen en volwassenen (van
4 scholen, waaronder 3 nieuwe scholen) via het
muurschilderproject.

Sinds dit jaar zijn we partner van de Tilburg Ten Miles, Dit betekent dat onze campagne wordt meegenomen in de publiciteit
van de Tilburg Ten Miles, in het deelnemersboekje en met spandoeken langs het parcours. Daarnaast waren we zoals elk jaar
present met de rozenkraam en informatie.

De Nicaraguaanse muurschilder die jaarlijks naar Nederland
komt, kreeg dit jaar een wel heel speciale opdracht. Via de Tilburgse welzijnsorganisatie de Twern, kwam de Stedenband in
contact met het Lintenproject in de wijken Korvel en Besterd. Om
de winkelstraten in beide wijken te verlevendigen, ontstond het
idee om twee lelijke gevels te bedekken met kinderkunst. Dankzij de inzet van de educatieve organisatie SNENS en een aantal
actieve vrijwilligers, is het project geslaagd; het resultaat mag er
zijn!

Werkbezoeken
Ook dit jaar stond het werkbezoek in het teken van het thema
Economie (zie ook bij 5. Economie). Een Tilburgse ondernemer
bezocht Matagalpa en gaf een impuls aan het nieuwe ondernemerscentrum CEDEM.
Tijdens het werkbezoek zijn de op de Bazouq geschilderde vogeltjes uitgedeeld aan kinderen op een aantal zusterscholen.

Coördinator STM Miranda van der Klaauw naast TTM-voorzitter Wim
Ogink geeft het startschot voor de Minirun
foto: Mayke van den Broek

T-Parade
foto: Jan Duijvekam jr.

Bereik voorlichting/PR:
5.000 personen via de website; 200 via de digitale nieuwsbrief; een onbekend aantal via social
media en 800 ¡Cómo No!-lezers. We verschenen
in totaal 20 keer in de regionale/lokale pers.
jaarverslag 2012 • Stedenband Tilburg-Matagalpa
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Organisaties, begrippen en afkortingen
AOb: de Algemene Onderwijsbond (vakbond) in Nederland/Brabant/Tilburg.
Bazouq: multicultureel evenement in de Tilburgse Spoorzone.
Beursvloer: handelsevenement voor maatschappelijke organisaties en bedrijven.
CAFENICA: koepel van koffiecoöperaties in Matagalpa.
Caminando Juntos (samen oplopen): programma van LBSNN en HIVOS dat het mogelijk maakt ingezamelde gelden te verdubbelen. Daarnaast wordt geld beschikbaar gesteld voor de 		
		 campagne millenniumdoelen in Tilburg.
Casa Materna: opvanghuis voor vrouwen met een risicozwangerschap in de regio Matagalpa. Casa Materna organiseert ook voorlichting en scholing.
CEDEM: Centrum voor de Economische Ontwikkeling van Matagalpa.
¡Cómo No!: is het informatieblad van de Stedenband Tilburg-Matagalpa.
COS: v/h Centrum voor Internationale Samenwerking, heet nu Switch.
Cuenta Conmigo: organisatie voor familieleden van mensen met een psychotische stoornis.
De Nwe Vorst: theater in Tilburg.
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.
Geboortebos: bos dat wordt gevormd door de aanplant van bomen voor geboren kinderen.
HIVOS: ontwikkelingsorganisatie gebaseerd op humanistische grondslag.
Kompaan en de Bocht: Tilburgse organisatie voor hulpverlening aan jeugdigen, jonge vrouwen en kinderen.
Kwidam: Tilburgse sportschool voor vrouwen.
LBSNN: Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua. Dit beraad verenigt ongeveer vijftien stedenbanden. Tilburg is een van de leden. Zie ook bij 		
		‘verdubbeling’.
Millenniumdoelen: acht afspraken gericht op het uitbannen van wereldwijde armoede, die bijna alle landen van de wereld gemaakt hebben en die in 2015 moeten zijn
		 behaald (zie afbeeldingen).
Movimiento Comunal: organisatie in Matagalpa die groepen inwoners organiseert en ondersteunt bij het verbeteren van hun woon- en leefsituatie.
Positoos: een Tilburgs spaarsysteem dat een verbinding legt tussen de lokale bevolking, verenigingen en lokale ondernemers.
Prisma: Brabantse organisatie voor ondersteuning van mensen met een verstandelijke, meervoudige en lichamelijke handicap.
RIBW: Regionale Instelling voor Beschermd Wonen.
SNENS: organisatie voor educatieve kunstprojecten en workshops.
Thebe: Brabantse zorggroep.
Tilburg Ten Miles: jaarlijks hardloopevenement in Tilburg.
T-Parade: zomerse carnavalsoptocht door het centrum van Tilburg.
Twern: Tilburgse welzijnsorganisatie.
Verdubbeling: regeling van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, die een deel van de in Tilburg ingezamelde gelden verdubbelt via het
		 programma “Caminando Juntos” (van HIVOS en het LBSNN).
Vuelta: fietstocht.
Wereldpodium: (debat)podium over mondiale kwesties.
Naast de hier vermelde organisaties, werkt de Stedenband nog met meer organisaties in Tilburg en Matagalpa duurzaam samen. Voor een volledig lijst, zie www.tilburg-matagalpa.nl
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