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nieuwe school in de wijk Sor Maria Romero
foto: Comité Mano Vuelta

wat is de beste plek voor een Klimaatbos
foto: Miranda van der Klaauw

bij Panta Rhei
foto: Stedenband Tilburg-Matagalpa

ontvangst door wethouder Mario Jacobs
foto: Jolman López

boomplantdag Noorderbos Tilburg
foto: Stedenband Tilburg-Matagalpa

in Oisterwijk bij de Tovervogel 
foto: Frans Couwenberg



V o o r w o o r d
2016: een spannend jaar!
Het was al even bekend. Onze subsidieaanvraag voor de komende jaren zou niet 
meer vanzelfsprekend gehonoreerd gaan worden. De Gemeente Tilburg wilde aan 
meerdere organisaties de kans bieden om een deel uit de subsidiepot te krijgen. 
Met als titel “Een wereld te winnen” begon de Gemeente Tilburg een campagne om 
zoveel mogelijk organisaties een gooi te laten doen naar de subsidiepot.
Een gefundeerd ‘lange termijn plan’ en een daarop volgende aansprekende pitch 
moest in het voorjaar worden gepresenteerd. Onze coördinator, het bestuur en de 
raad van advies zetten zich in om onze plannen “Tilburg-Matagalpa verbindt en 
wint” vorm te geven. Met een fantastische elevatorpitch bracht Frans van Hoek onze 
ambities voor het voetlicht. Ambities op het gebied van Onderwijs, Economie en 
Klimaat; behouden waar we al jaren goed in zijn en onderzoeken van nieuwe gebie-
den die dicht bij onze stedenband staan. Op 2 maart werden onze plannen beoor-
deeld door een zestigtal betrokken deskundigen na de voordracht van Frans. Het 
resultaat was geweldig. We werden eerste op een ranglijst van 10 organisaties die 
hun meerjarenprogramma’s presenteerden. Subsidie voor een periode van 3 jaar 
werd voor onze stedenband vastgesteld. Een hele opluchting…

De tweede helft van het jaar stond in het teken van het waarmaken van de ambities 
die in onze subsidieaanvraag waren aangegeven. Uitbreiding en versteviging van 

Leeswijzer

Voor dit jaarverslag is zoveel mogelijk de indeling aangehouden 
van de subsidieaanvragen van de Stedenband aan de gemeente 
Tilburg, zodat een vergelijking kan worden gemaakt tussen plan-
nen en resultaten.
Bovendien is een knip gemaakt, omdat de subsidie in 2016 per 
half jaar is verstrekt. 
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Dit is het inhoudelijk jaarverslag van de Stedenband Tilburg-Matagalpa.
Het financieel jaarverslag kan worden opgevraagd op onderstaand 
adres en is te vinden op de website bij de tab ‘Over…’.
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Frans van Hoek bracht een fantastische elevatorpitch 
voor het voetlicht.
foto: Ton van Rooij, gemeente Tilburg

de activiteiten op het gebied van het onderwijs zowel 
in Tilburg als in Matagalpa. Blijvende aandacht voor 
economische projecten als microkrediet voor vrouwen 
en koffieboeren. Nieuw is het organiseren van reizen 
naar Matagalpa onder de noemer van Social Tourism. 
En tevens verdere aansluiting bij de Global Goals door 
middel van een onderzoek naar de mogelijkheid van 
de realisatie van een klimaatbos in Matagalpa en Til-
burg. 
En dat alles realiseerden we zonder de bestaande con-
tacten uit het oog te verliezen. 
In het voorliggende jaarverslag leest u over de resulta-
ten van Miranda en onze talrijke vrijwilligers. Ik wens 
u daarbij veel leesplezier en een inspirerende ervaring 
om als vrijwilliger uw inzet voort te zetten of u als vrij-
williger aan te melden. Natuurlijk kunt u als donateur 
ook inzicht krijgen in de wijze waarop we als steden-
band met uw gulle gaven omgaan. Ook u bent voor 
ons onmisbaar.

Ik hoop opnieuw met een positieve blik over een jaar 
het voorwoord van het jaarverslag 2017 te kunnen 
schrijven.
Allen bedankt voor dit spannende jaar 2016. Ik kijk er 
met een trots gevoel op terug…

Frans Couwenberg, voorzitter



Onderwijs
Mondiaal partnerschap tussen
scholen, wijken en buurten

 1e helft 2016

De drie Tilburgse basisscholen Panta Rhei, Zonne-
steen en Koolhoven hebben in het voorjaar aandacht 
besteed aan Matagalpa. In de klassen is gewerkt met 
speciaal ontwikkeld, interactief lesmateriaal. Daar-
naast waren er allerlei sponsoractiviteiten en was er 
een markt voor ouders en andere belangstellenden. 
De scholen in Tilburg en Matagalpa houden elkaar op 
de hoogte via Facebook en mail.

Met de opbrengsten van al deze activiteiten worden 
in Matagalpa diverse onderwijsvoorzieningen gefi-
nancierd: bijvoorbeeld een extra klaslokaal, maar ook 
verbeteringen of renovaties van bestaande scholen 
en de campagne Stop Kinderarbeid. De bouw van een 
nieuwe school in de arme wijk Sor Maria Romero werd 
in 2016 afgerond. Hieraan is meebetaald door Wilde 
Ganzen.
In totaal profiteerden 2000 kinderen en 200 docenten 
van deze steun.

Kennisuitwisseling
Twee docenten van de Matagalpese PABO brachten 
een tegenbezoek aan Fontys PABO Tilburg, waarvan 
twee docenten in 2015 Matagalpa bezochten. Zij heb-
ben kennis gemaakt met hun collega’s, het onderwijs-
systeem in Nederland en een aantal scholen bezocht 
waar PABO-studenten stage lopen. Natuurlijk bezoch-
ten ze ook de zusterscholen. Aan het eind van het 
bezoek is afgesproken om met groepjes studenten in 
Tilburg en Matagalpa opdrachten uit te wisselen. De 
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stop kinderarbeid
foto: Comité Mano Vuelta

kinderen in hun nieuwe school
foto: Comité Mano Vuelta

docenten in Tilburg en Matagalpa geven daarop feedback en dat geheel is bedoeld 
als leerproces voor alle betrokkenen. Het gaat vooral om het leren organiseren van 
de groep, zodat het voor de docent behapbaar blijft.

Het Beatrix College deed voor Nicaragua mee aan de Scholierencompetitie en 
won! Het gewonnen geld ging naar het kindercentrum las Hormiguitas in Matagal-
pa. Daar worden 100 kansarme kinderen opgevangen en begeleid.

op de PABO met collega docenten
foto: Miranda van der Klaauw

Bereik in Tilburg: 
2.700 kinderen/jongeren, 5.500 ouders, 270 docenten en 
1.200 overige familieleden, buren, sponsors en bezoekers van 
de markt. Daarnaast 50 docenten en 50 studenten ivm PABO-
project.

Fondswerving:
De activiteiten en sponsorlopen van de basisscholen hebben 
5.700 euro opgebracht. Daarnaast kwam 800 euro binnen 
voor kindercentrum las Hormiguitas. Er is 1.000 euro beschik-
baar gekomen voor de onderwijsvakbond Anden.
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sportzaal Hormiguitas
foto: Hormiguitas
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Bereik in Tilburg: 
6 extra docenten. 50 buurtbewoners en kinderen.

Fondswerving:
Ten behoeve van basisscholen 8.400 euro, 800 euro voor las 
Hormiguitas en 5.700 euro voor de onderwijsvakbond (dit is 
inclusief een bijdrage van AOb/FNV internationaal).

deel van de muurschildering in de Natuurtuin Stokhasselt 
foto: Miranda van der Klaauw

foto: Peter Kuijpers

foto: Miranda van der Klaauw

op de PABO met studenten
foto: Miranda van der Klaauw

 2e helft 2016

Er is een gesprek geweest met een basisschool om deze school voor de Stedenband 
te interesseren. De school heeft nog niet besloten of ze iets wil gaan doen. Ook zijn 
wij benaderd door een docent Spaans van de Nieuwste School. Zij willen graag 
corresponderen met leerlingen van scholen in Spaanstalige landen. 

Stop Kinderarbeid
In Matiguás, regio Matagalpa, zijn docenten getraind in het kader van de campagne 
Stop Kinderarbeid. Met name op het platteland komt nog kinderarbeid voor. Het is 
inmiddels de vierde locatie waar dit project wordt uitgevoerd. Docenten leren hoe 
ze in gesprek kunnen gaan met ouders en daar betrekken ze de hele gemeenschap 
bij, met succes. De financiering komt van leden van de onderwijsvakbond AOb.
Tilburgse docenten zijn druk geweest met de voorbereidingen van hun werkbe-
zoek in 2017. Basisschool- en PABO-docenten trekken hierbij samen op, bespreken 
werkvormen en verzamelen materialen. Het thema is opnieuw rekenen, maar de 
didactiek is eigenlijk waar het om draait; hoe bereik je de kinderen, hoe zet je ze aan 
het werk in de klas, enz.

Kunst in de wijk
In Natuurtuin Stokhasselt werd een prachtige muurschildering gemaakt. Soraya 
uit Nicaragua en Suzanne uit Tilburg combineerden schilderkunst met mozaïek. Sa-
men met wijkbewoners en kinderen zetten ze het kleurrijke ontwerp op de lange 
muur. ContourdeTwern en de gemeente Tilburg maakten dit mede mogelijk. Een 
student van de Academie voor Journalistiek maakte een filmpje over het project.



Economie
Mondiaal partnerschap tussen 
jongeren, vrouwen en onderne-
mers

 1e helft 2016

Voor het microkredietproject werden in het begin van 
het jaar een aantal fondswervende activiteiten geor-
ganiseerd door de vrouwengroep. Met bridgen en 
spinnen zetten tientallen vrouwen én mannen zich in 
voor het goede doel.
De organisatie FUMDEC staat sinds vorig jaar in Nica-
ragua geregistreerd als instelling voor microfinancie-
ring; er is voldaan aan alle voorwaarden. Fondsen voor 
leningen worden in Nicaragua geworven, de scholing 
voor de vrouwen betaalt de Stedenband. In 2016 ont-
vingen 700 vrouwen ondersteuning bij hun bedrijfje.

Studenten
Het project Beste Idee aan de universiteit UNAN in 
Matagalpa is uitgevoerd, maar in een zodanig korte 
tijd dat uitwisseling met Tilburgse ondernemers niet 
is gelukt. De studenten worden uitgedaagd om inno-
vatieve oplossingen te bedenken voor hedendaagse 
problemen. Vervolgens worden de twaalf beste voor-
stellen geselecteerd voor verdere ontwikkeling en 
presentatie op een markt en aan een jury, bestaande 
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spinning voor het microkredietproject
foto: Cil de Vries

oogst van hibiscusbloemen
foto: Miranda van der Klaauw

uit ondernemers. Met de te winnen prijs kunnen de studenten hun idee verder ont-
wikkelen of een prototype maken. De prijswinnaars waren: een applicatie waarmee 
kinderen spelenderwijs dingen kunnen leren, een box met magneten om energie 
op te wekken en een ecologische baksteen.
Het project is geëvalueerd en wordt, met betere afspraken en een ruimere planning, 
voortgezet. Zo’n 80 studenten en 6 docenten waren betrokken.

de opbrengst van de boekenmarkt kwam ten goede aan het microkredietproject
foto: Frans Couwenberg

Bereik in Tilburg: 
250 personen met de diverse acties. 6 bedrijven/onderne-
mers/organisaties en hun netwerk.

Fondswerving:
Voor microkrediet werd 4.000 euro ingezameld, voor koffie 
750 euro.
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 2e helft 2016

De koffiegroep organiseerde een interessante en goedbezochte filmavond in Cine-
citta. Ook slaagde de groep erin om via diverse fondsen het benodigde bedrag bin-
nen te halen voor het project. De opbrengst van de boekenmarkt kwam ten goede 
aan het microkredietproject en de opbrengst van de rozenactie bij de Tilburg Ten 
Miles aan de koffieboeren. In de Kersttijd werd deelgenomen aan de Kerstmarkt 
van Amarant.

In Matagalpa wordt inmiddels gewerkt met een nieuwe partner, de coöperatie 
UCA San Ramón. Er zijn 60 boeren (m/v) getraind en een aantal boeren is begon-
nen met de vernieuwing van een deel van hun plantage met tegen de Roya ziekte 
resistente planten. De UCA wil voorkomen dat (jonge) boeren stoppen met de kof-
fieteelt. Indien koffie op de ideale manier wordt verbouwd, komt dat namelijk ten 
goede aan de hele omgeving. De arabica koffiestruiken groeien het beste in de 
schaduw van andere bomen, die tegelijkertijd de bodem en de waterhuishouding 
in het gebied beschermen. Mochten de boeren op andere gewassen overstappen, 
dan gaat dat mooie evenwicht verloren.

Challenge voor jongeren
In Tilburg is een nieuwe activiteit voor jongeren georganiseerd. De Krediet Chal-
lenge, inmiddels omgedoopt tot de Challenge ‘Maak winst voor Matagalpa’. Dit 
eerste jaar is ervoor gekozen om de insteek te nemen via middelbare scholen. Bij 
2College Durendael bleek het idee perfect te passen bij een nieuw keuzevak Eco-
nomie, waar leerlingen zelf een bedrijfje moeten opzetten. Op de startavond heeft 
de Stedenband een presentatie gegeven aan de ruim 40 leerlingen, hun ouders en 
een aantal docenten. Het project loopt gedurende het hele schooljaar 2016/2017.
Op het Beatrix College loopt het initiatief Beatrix Maatschappelijk Ondernemen. 
Daar kunnen leerlingen op vrijwillige basis extra activiteiten ontplooien, maar die 
mogen ze wel onder schooltijd en met begeleiding van docenten uitvoeren. Het 
leek erop dat we daar via een docent aan de slag konden met de Challenge, maar 
tot op heden is dat helaas niet gelukt. >>



Klimaat
Mondiaal burgerschap voor een beter milieu

 2e helft 2016

Klimaatbos
Ons doel is om voor 1 juli 2017 de haalbaarheid te hebben onderzocht van het op-
zetten van een Klimaatbos (of –fonds) in Matagalpa en Tilburg. Het idee is dat consu-
menten hun CO2-uitstoot kunnen compenseren. Tegelijkertijd wordt de omgeving 
groener, wordt erosie tegengegaan en verbetert het lokale ecosysteem en klimaat. 
Dit is belangrijk voor zowel een leefbare wereld als een gezond landbouwsysteem.

Er is contact gezocht met een aantal Tilburgse en Brabantse milieuorganisaties en 
de gemeente Tilburg. Tevens is gesproken met vertegenwoordigers van de Steden-
band Utrecht-León, waar al een vergelijkbaar project bestaat. Tot slot is gesproken 
met de gemeente Matagalpa en een adviseur van de organisatie ProClimate, die 
veel ervaring heeft met klimaatprojecten in Latijns Amerika.

Alle informatie wordt momenteel op een rijtje gezet, zodat een goede afweging kan 
worden gemaakt. 

Geboortebos
De jaarlijkse plantdag in het Tilburgse Geboortebos was ook dit jaar een feestelijk 
gebeuren. Hele families kwamen naar het Noorderbos om hun boom te planten. 
De Stedenband was aanwezig met foto’s van en informatie over het Geboortebos 
in Matagalpa.
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Bereik in Tilburg:
Ongeveer 10 deskundigen in verband met het Klimaatbos en 
200 mensen met de plantdag.

Bereik in Tilburg: 
2.500 personen met de diverse acties. Ruim 40 jongeren, 80 
ouders en 10 docenten. Tevens 100 potentiële klanten voor 
toerisme, een student NHTV en 7 reizigers.

Fondswerving:
Voor microkrediet werd 5.200 euro ingezameld, voor koffie 
25.600 euro.
Het organiseren van reizen leverde ongeveer 600 euro op.
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bezoek aan een tabaksfabriek

in het Klimaatbos bij León
foto: Stijn  Couwenberg

een eerder herbebost stuk land in Matagalpa
foto: Miranda van der Klaauw

Toerisme
Ook een nieuw project en een nieuwe uitdaging: het bevorderen van toerisme naar 
en in Matagalpa en Nicaragua. Met behulp van een coach Sociaal Ondernemen is 
gewerkt aan de formulering van het product, de ontwikkeling van een website, het 
benaderen van klanten en partners en de publiciteit. De eerste belangstellenden 
hebben zich gemeld en de eerste reis heeft plaatsgevonden in januari 2017. In de-
cember 2016 reisden er echter al twee Tilburgers naar Matagalpa en maakten wij 
ook voor hen een speciaal programma. De ervaringen tot nu toe zijn zeer positief; 
de reizigers zijn enthousiast en tevreden over de organisatie. De tweede reis, voor 
jongeren, vindt plaats in de zomer van 2017.
In combinatie met toerisme willen we het aanbod en de bemiddeling voor stages 
en vrijwilligerswerk professionaliseren.



Overige thema’s

Moeder- en kindzorg 
De vrouwengroep blijft het Casa Materna op kleine schaal steunen, met 2.000 euro 
per jaar. Het lijkt er echter op dat de Nicaraguaanse overheid deze taak (veilig beval-
len) eindelijk helemaal gaat overnemen, zodat particuliere initiatieven straks niet 
meer nodig zijn.

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

Fysiotherapie
In vervolg op het bezoek van drie fysiotherapeuten in 2015, is de stage voorbe-
reid van een student fysiotherapie van Avans. Zij is in januari 2017 naar Matagalpa 
gereisd om de werkwijze van de fysiotherapeuten op de polikliniek en in het zie-
kenhuis te analyseren en de eventuele behoeften in kaart te brengen. Volgende 
stagiairs kunnen daar dan vervolgens, samen met hun collega’s in Matagalpa, aan 
werken.

Voorlichting/PR
Het werk van de Stedenband wordt via de pers, de website, een Facebook-pagina 
en Twitter onder de aandacht gebracht. Aan de website is een nieuwsbrief gekop-
peld. Het bereik van de website is af te lezen in bijgaande grafiek. Van het informa-
tieblad ¡Cómo No! verschenen drie nummers. Het blad wordt zowel op papier als 
digitaal gelezen.

In het begin van het jaar waren we druk met de deelname aan het nieuwe Tilburg-
se platform Een Wereld te Winnen en de voorbereidingen van onze aanvraag en 
pitch. Dit heeft een programmasubsidie voor drie jaar opgeleverd.

Het secretariaat van de Stedenband begeleidde een stagiair en 50 vrijwilligers in 
werkgroepen en bij activiteiten. Daarnaast waren er overleggen met de gemeente 
Tilburg en met het Landelijk Beraad Stedenbanden (LBSNN). In tegenstelling tot 
eerdere berichten, heeft het LBSNN besloten om nog vier jaar door te gaan en heeft 
Tilburg besloten om te blijven participeren.
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Bereik voorlichting/PR:
Ruim 10.000 duizend personen via de website; ruim 350 via 
de digitale nieuwsbrief; 265 via Twitter en 340 via Facebook; 
550 papieren ¡Cómo No!-lezers en 350 digitale lezers. De Ste-
denband verscheen in totaal 15 keer in de regionale/lokale 
pers. Leuk was het om een uur te gast te mogen zijn bij Om-
roep Tilburg.

informatieblad
!Cómo No!

foto’s: HD ontwerp
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werken aan de muurschildering
foto: Suzanne van Overbeek



Organisaties, begrippen en afkortingen
 Amarant:  Tilburgse zorginstelling.

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

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

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

 CMV:  Comité Mano Vuelta, partnerorganisatie in Matagalpa.

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

 ContourdeTwern:  Tilburgse welzijnsorganisatie.

 FUMDEC:  organisatie in Matagalpa die de economische ontwikkeling van vrouwen stimuleert, onder andere door scholing en het verstrekken van microkrediet.

 Geboortebos:  bos dat wordt gevormd door de aanplant van bomen voor geboren kinderen.

 Global Goals:  hernieuwde internationale afspraken  (zeventien) voor de aanpak van wereldwijde problemen (zie afbeeldingen).

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

 PABO:  lerarenopleiding basisonderwijs.

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

 STM:  Stedenband Tilburg-Matagalpa.

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

 UCA:  landbouwcoöperatie in San Ramón.

 UNAN:  onafhankelijke, openbare universiteit in Matagalpa.

Naast de hier vermelde organisaties, werkt de Stedenband nog met meer organisaties in Tilburg en Matagalpa duurzaam samen. Voor een volledige lijst, zie www.tilburg-matagalpa.nl
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