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foto: Sandra de la Combé
Nicaraguaanse kinderen werken op de koffieplantage

CAMPAGNE  
Geef kinderen in Matagalpa

een kleurrijke toekomst
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foto: Francine van Werde
fragment uit optreden theatergroep MOVITEP 



Voorwoord
 
Onze Stedenband is onverminderd actief. Diverse, succesvolle activiteiten keren jaarlijks terug en 
daarnaast is er plaats voor nieuwe initiatieven. Zoals de Xplore-reis met leerlingen en docenten van 
het Beatrix College, stagiair(e)s die leuke projecten doen en de follow-up van de reis van vorig jaar 
onder leiding van Burgemeester Vreeman. Op deze manier slagen wij erin ons netwerk uit te brei-
den en de Stedenband bekender te maken bij meer Tilburgse doelgroepen.

De keerzijde van deze actieve houding, is dat we ons hebben gerealiseerd, dat je soms ook priori-
teiten moet stellen, zeker als je het jaar in jaar uit met hetzelfde geld moet doen. Het is jammer, 
maar het is niet anders. En het kan dus zijn dat het jaarverslag 2009 wat dunner uitvalt dan dit van 
2008.

Onze dank gaat uit naar iedereen die de Stedenband een warm hart toedraagt, zich inzet voor de 
Stedenband en zijn of haar bijdrage levert!
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Leeswijzer

Voor dit jaarverslag is de volgorde aangehouden van de beschrijving van de producten in het
Activiteitenplan 2008, zodat - voor wie dat wil - een vergelijking kan worden gemaakt tussen de 
plannen en de resultaten. De informatie is zo compact mogelijk weergegeven, maar hier en daar 
wordt deze aangevuld met persoonlijke impressies. Deze teksten staan tussen de kaders met de 
concrete informatie.
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Geen rustig jaar
 
Zo’n jaar waarin geen onderwijsreis naar onze 
vrienden in Matagalpa is gepland, lijkt voor de 
onderwijsgroep van onze stedenband een rustig 
jaar. Niets is minder waar… De voorbereidingen 
voor de campagne ‘Alle kinderen naar school’ 
zijn in gang gezet. Jaques Weijters is een prach-
tig verhaal aan het schrijven over de zesjarige 
Sonia. Op haar verjaardag laat ze ons meege-
nieten van een dagje Matagalpa. Vooral voor de 
kinderen hier in Nederland zo tussen 5 en 8 jaar 
is het nieuwe project een echte aanrader. 
Zeker gezien het feit dat naast het verhaal van 
onze ‘eigen’ kinderboekenschrijver Jacques, 
Louise Donjacour garant staat voor een bijpas-
sende lay-out en vormgeving. 
Jan Duijvekam en Frans Couwenberg putten uit 
hun ervaring om het project van diverse goede 
verwerkingsopdrachten te voorzien. 
Miranda en Marian ondersteunen de groep vanuit 
het kantoor.
2008 lijkt het jaar van het Beatrix College te 
zijn voor de Stedenband. In februari waren zij 
met een delegatie in Matagalpa. We hopen op 
een structurele, langdurige scholenband van het 
Beatrix College met het INEP in Matagalga.
Een van de  kleinere activiteiten, die goed uit de 
verf is gekomen, was de deelname aan Via del 
Mondo, waar prachtige foto’s gemaakt werden 
van kinderen in Nicaraguaanse klederdracht. 
Letterlijk uit de verf kwam Openbare Basisschool 
De Blaak. Katy Centeno maakte daar een erg 
mooie mural samen met kinderen van die school. 
Dit alles onder bezielende leiding van Carla 
Aarts. Het project Arte con Niños werd ook dit 
jaar nog uitgevoerd. Drie ROC studenten koppel-
den allerlei kunstuitingen van kinderen hier in 
Nederland aan die van hun leeftijdsgenootjes in

Matagalpa. Ze maakten daar een boeiend verslag 
en een inspirerende film van.
En dan de sponsoractiviteiten. Het lijkt allemaal 
zo vanzelfsprekend. maar dat is het absoluut 
niet.  De mensen van de PI-school de Hondsberg 
die jaar in jaar uit hun spulletjes aan de man 
weten te brengen, met daarbij Peter als volleerd 
ijscoman. En zeker niet te vergeten de kinderen,
het personeel en de ouders van OBS Panta Rhei 
en SBO Zonnesteen. Al zo’n 20 jaar viert men 
daar de jaarlijkse Matagalpaweken met heel veel 
actuele onderwijsprojecten en steeds weer 
enthousiaste kinderen die hun longen uit hun lijf 
lopen voor vriendjes in Matagalpa. Dit jaar bleef 
de teller staan op 13.000 euro.
Als je dat dan verdubbeld krijgt, betekent het voor 
de scholen in Matagalpa een structurele bijdrage 
in de strijd voor beter onderwijs en het terug-
dringen van schooluitval. Kortom, ook 2008 was 
weer een boeiend jaar voor de onderwijsgroep.

  Frans Couwenberg, werkgroep Onderwijs

1. Scholenbanden     

De scholenbanden vanuit de scholen Zonnesteen, 
Panta Rhei, de Hondsberg (Oisterwijk) en Gandalf 
(’s Hertogenbosch) zijn voortgezet. 
In totaal zijn ongeveer 1500 leerlingen, 2000
ouders en 120 docenten bereikt.
Op alle scholen is een educatief project gereali-
seerd en hebben leerlingen gecorrespondeerd met
hun leeftijdgenootjes in Matagalpa. In het Leypark
renden de Tilburgse leerlingen gesponsorde 
rondjes ter ondersteuning van het onderwijs in 
Matagalpa.
’s Avonds sloten ze dat af met een feestavond.
Daarnaast werden in 2008 voorbereidingen getrof-
fen voor het betrekken van meer Tilburgse scholen 
bij de campagne ‘Alle kinderen naar school’. 
Er is nieuw lesmateriaal beschikbaar gekomen en 
er ligt een plan in Matagalpa om millenniumdoel 
2 aan te pakken. Alle activiteiten en sponsorlopen 
hebben (incl. verdubbeling) 40.000 euro opge-
bracht.

millenniumdoel

4    JAARVERSLAG 2008 Stedenband Tilburg-Matagalpa            

foto:Miranda van der Klaauw 
Matagalpaweek bij de Zonnesteen
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2. Scholierencompetitie en uitwisseling

Ongeveer 90 leerlingen (en 6 docenten) van de
middelbare scholen Odulphus, Beatrix en 
Cobbenhagen hebben voor de vierde keer mee-
gedaan aan de scholierencompetitie. De leerlingen 
bestudeerden een lespakket en deden mee aan een 
afsluitend spel in de Raadzaal. Het Beatrix College, 
gekoppeld aan Matagalpa, won dit jaar het spel!

Deze Tilburgse middelbare school bezocht begin 
2008 met 12 leerlingen en 3 docenten Matagalpa 
en legde contact met de grootste middelbare school 
van Matagalpa, het Instituto Nacional Eliseo Picado 
(INEP). Er zijn diverse ideeën uitgewisseld om
samen te werken, maar deze moeten nog verder 
worden uitgewerkt.
Middels voorlichting achteraf werden 1800 mensen 
bereikt.

Reis naar Nicaragua 

Eind januari is een groep van twaalf leerlingen en drie 
docenten van het Beatrix College in Tilburg voor drie 
weken met financiële ondersteuning van Stichting 
Xplore in Nicaragua geweest. Het doel van de reis 
was contacten te leggen met leerlingen van de INEP, 
een middelbare school in de stad Matagalpa, om te 
ervaren hoe leeftijdsgenoten daar leven en onderwijs 
krijgen. Dit deden ze door lessen bij te wonen, leer-
lingen te interviewen en door diverse projecten te 
bezoeken zoals het centrum voor werkende kinderen 
en jongeren. Voor dit project hadden de leerlingen 
ook geld ingezameld. Zowel leerlingen als docenten 

waren ondergebracht bij een gastgezin en zij konden dus werkelijk het enorme verschil ervaren 
tussen het leven thuis in Nederland en het bestaan van een gezin in een arm land. Daarbij was 
communicatie voor degenen die geen Spaans spraken lastig, omdat in de gast gezinnen bijna nie-
mand Engels sprak. De Trix-leerlingen hebben veel 
opgestoken van deze intensief voorbereide reis. Dat bleek tijdens diverse presentaties waarmee ze 
minstens 1500 mensen in Tilburg en Rijen bereikt hebben. De reacties waren overwegend positief. 
Ook voor hun studie was de reis zinvol: heel wat (profiel)werkstukken zijn gewijd aan vraagstuk-
ken die met hun reis te maken hadden. 

foto: Miranda van der Klaauw
docenten aan tafel met de Burgemeester, INEP en Comité Mano Vuelta
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foto: Miranda van der Klaauw
reisgroep: docent met leerlingen

De contacten met de INEP zijn 
niet voorbij. Met de Kerstac-
ties van de bovenbouw hebben 
we voldoende geld ingezameld 
om 6 wc’s voor leerlingen op de 
INEP te maken. Het geluid van 
een doortrekkende wc zal ze als 
muziek in de oren klinken, want 
leerlingen met hoge nood 
konden voorheen geen gebruik 
maken van een wc, omdat de 
riolering niet goed werkte.

Elke Thissen, 
docent Beatrix College
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4. Vrouwenprogramma

De Vrouwengroep is blijven samenwerken met het Casa Materna (een project 
voor vrouwen met een risico-zwangerschap) en de vrouwen-organisatie 
Colectivo de Mujeres i.s.m. de universiteit UNAN (sportproject). Het laatst-
genoemde project wordt afgerond; de UNAN kan de opleiding met ingang 
van volgend jaar zelf financieren. Bij het Casa Materna is het cursuscentrum 
inmiddels volop in gebruik.
Begin 2008 heeft de Stedenband zich een weekend lang gepresenteerd bij 
sportvereniging Were Di. De postertentoonstelling ‘De Kracht van Sport in 
Nicaragua’ hing zowel binnen in de kantine als buiten aan de hekken en er werd 
met een kleine stand aandacht gevraagd voor de projecten van de Stedenband. 
Ongeveer 250 sporters en supporters zijn bereikt. In december zou er ook bij 
Boudewijn Sport een actie zijn, maar deze is verzet naar 2009.

Nieuw dit jaar was het project Microkrediet voor Vrouwen. Hierbij wordt 
samengewerkt met Kwidam, sportschool voor vrouwen. Elk kwartaal wordt 
een extra sportieve activiteit georganiseerd om de aandacht te vestigen op 
dit project en om geld in te zamelen. Hiermee werden in 2008 ongeveer 60 
mensen bereikt. Net als elk jaar deed de Vrouwengroep mee aan de Tilburge 
8 maart-viering, dit jaar was het thema Ont-moeten. De nieuwsbrief over het 
Casa Materna verscheen tweemaal (oplage 150) en er werd op een aantal 
zondagen informatie gegeven in een kerk. Bereik ongeveer 750 personen.
Voor het Casa Materna werd 5.000 euro ingezameld, voor het sportproject 
1.500 euro en voor microkrediet (incl. verdubbeling) 6.000 euro.

3. Vakbondsprogramma

Het programma tussen de onderwijsvakbonden AOb 
en ANDEN is voortgezet. Inmiddels is het accent 
van het project verschoven van beurzen voor indivi-
duele docenten naar deskundigheidsbevordering in 
de vorm van bijscholingscursussen. Op deze manier 
hoopt men de kwaliteit van de docenten en dus het 
onderwijs in Nicaragua te verbeteren.
Daarnaast is er contact over een nieuw project rond 
kinderarbeid, maar dit heeft nog geen definitieve 
status.
De nieuwsbrief Het Steentje voor donateurs en 
AOb-leden is eenmaal verschenen (oplage 80).
Er is (incl. verdubbeling) 6.000 euro beschikbaar 
gekomen.

HET STEENTJE

‘El granito’

foto: Dorien koppenberg
atletiekgroep in training 

foto: Cil de Vries 
Nordic Walking, eerste kwartaalactiviteit Kwidam

millenniumdoelen

millenniumdoel
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Lustrum KWIDAM
 
KWIDAM, sportschool voor vrouwen, bestond dit 
jaar twintig jaar. Reden voor een feestje! Leuk 
bericht zult u denken, maar wat heeft dit met 
Matagalpa te maken?

Welnu, Kiek Boelaars, directeur van KWIDAM, 
kwam bij ons met het geweldige idee om bij gele-
genheid van het feest van de sportschool ook 
anderen te laten delen in de feestvreugde door 
het adopteren van een vrouwenproject van de 
Stedenband Tilburg Matagalpa. Maar KWIDAM 
wilde het niet beperken tot een eenmalige activi-
teit. 
Het wil toewerken naar een groot lustrumfeest 
over vijf jaar. Dus zou dat project voor vijf jaar 
worden geadopteerd. De link was snel gelegd. 
KWIDAM is een klein bedrijf waar alleen vrouwen 
kunnen sporten. Het project in Matagalpa is een 
microkredietproject ten behoeve van vrouwen. 
Zij kunnen door het verkrijgen van een kleine 
lening een eigen bedrijfje beginnen en zo in hun 
onderhoud en dat van hun kinderen voorzien.

Inmiddels zijn  de eerste twee kwartalen gepas-
seerd en daarmee de eerste twee activiteiten, een 
workshops Nordic Walking en een kunst- en 
cultuurwandeling. De eerste workshop, Nordic 

Walking, begon op een prachtige zaterdag in juni 
onder leiding van Jet de Vries. Een kleine twintig 
vrouwen kregen de eerste beginselen van Nordic 
Walking bijgebracht tot grote tevredenheid en 
veel plezier van de deelneemsters.

Begin oktober, op een druilerige zondagmorgen, 
was er onder leiding van Alex van Zundert van de 
Stichting Ateliers een kunst  en cultuurwandeling 
in het Veemarktkwartier. Het werd een succes 
mede door de enthousiaste medewerking van 
Interpolis waar, in de tuin en binnen in het ge-
bouw, veel moois te zien is.

Er staan nog vele workshops op het programma 
dus houdt u de Tilburgse Koerier in de gaten om 
te weten wat waar te doen is in het kader van 
dit project. Deelname aan een workshop kost vijf 
euro en omdat de begeleiders van de te geven 
workshops dit vrijwillig doen, komt heel het 
bedrag ten goede aan het project Microkrediet 
voor Vrouwen in Matagalpa. 
Wij zijn uiteraard geweldig blij met dit initiatief 
van KWIDAM en met de samenwerking die wij 
inmiddels hebben opgebouwd. 

Len Linthorst, werkgroep Vrouwen

foto: Louise Donjacour
stadswandeling, tweede kwartaalactiviteit Kwidam
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5. Milieuprogramma
 
De samenwerking met de Movimiento 
Comunal is voortgezet, maar een belangrijk 
deel van het milieuproject (een educatief 
park) bleek om juridische redenen moeilijk 
te realiseren en is om die reden afgeblazen. 
De reguliere educatieve activiteiten zijn 
voortgezet.
In Tilburg is door de werkgroep Milieu, in 
samenwerking met de gemeente Tilburg, 
invulling gegeven aan de Boomfeestdag, dit 
jaar wederom aangevuld met extra activi-
teiten en publiciteit rond het Geboortebos- 
project.
Het Tilburgse Geboortebos (in aanleg) is ge-
koppeld aan een Geboortebos in Matagalpa. 
Totaal bereik van de activiteiten in Tilburg: 
200 personen.
Tevens is de fietstocht Vuelta a Matagalpa 
georganiseerd, waaraan 60 mensen meede-
den, en werden honderden boeken verkocht 
op de Boekenmarkt. 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. Er is 2.000 
euro ingezameld t.b.v. het milieuproject, 
maar meer geld staat nog gereserveerd.

Kritiek én positief

2008 was een kritiek jaar voor onze werkgroep. Ons project liep niet zo als wij allen hadden ge-
hoopt. Daardoor daalde de stemming binnen de groep en tot overmaat van ramp waren we soms 
ook dakloos bij gebrek aan een goede vergaderlocatie. 

Het project bleek eind 2008 toch min of meer ten einde te komen. De Movimiento heeft besloten 
niet  langer vast te willen houden aan het beoogde stuk terrein voor de bouw van een Kleine Aarde 
in Matagalpa. Jammer, maar wel een beslissing waar we in Nederland achter kunnen staan. Nog 
langer wachten op de juridische procedures, in de hoop dat er iets veranderd, heeft geen zin. De 
activiteiten voor 2008 hebben dan ook vooral een educatief karakter gehad. Via radiospotjes en het 
uitdelen van stickers, wilde men jongeren bewust maken van hun gewoontes om afval weg te gooien 
waar je maar wilt. Op de stickers staat netjes vermeld dat ze gefinancierd zijn met Nederlands geld, 
wel zo aardig!

In mei 2008 heeft een van de leden een bliksembezoek gebracht aan de zusterstad, vooral bedoeld 
voor een televisieoptreden voor de lokale omroep. Het thema was “24 jaar stedenband”, de vraag 
“is er iets merkbaar veranderd in de afgelopen jaren?” Uiteraard een eerlijk antwoord: er is veel ten 
goede veranderd, de contacten met de mensen, het enthousiasme waarmee zaken worden opgepakt 
en uitgevoerd. Positief beeld ook van diverse locaties waar wij bezig zijn geweest. 

De benzinecrisis was ook in Matagalpa te voelen: stakingen bij het openbaar vervoer. En de slimste 
taxichauffeurs profiteerden, door dik meer geld te vragen dan anders… 

Ook positief nieuws uit 2008: er liggen in de buurt van Matagalpa stad (te weten bij Sébaco) langs 
de vernieuwde snelweg nu ook echte fiets-/wandelpaden. Afgescheiden van de rest van de rijbanen 
door gele betonblokken. Het gaat echt goed komen met de positie van de fietser. Immers ook in 
Nicaragua geldt: beter op de fiets, dan vervuil je niets!

Theo Smeele, werkgroep Milieu

millenniumdoel

foto: gemeente Tilburg
...en dit is mijn boom

foto: Miranda van der Klaauw
kale helling met uitzicht op de stad Matagalpa
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6. Gezondheidsprogramma

De gezondheidsgroep Salud richtte zich net als in andere jaren op 
verschillende organisaties in Matagalpa. Er is ondersteuning gege-
ven aan het Casa Materna in La Dalia, 
de Dovenvereniging, FUNAC (een preventieproject over borst- en 
baarmoederhalskanker) en Cuenta Conmigo (een vereniging voor 
familieleden van mensen met een psychotische stoornis). Dit laat-
ste project onderscheidt zich doordat er tevens sprake is van 
kennisoverdracht op het gebied van de psychiatrische thuiszorg.
In september verkocht de groep 2.000 rozen tijdens de Tilburg Ten 
Miles en verspreidde daar ook informatie. 
De Mariellaschool van Viataal in Vught organiseerde de jaarlijkse 
actieweek rond Kerst. Een door de groep samengestelde foto-
expositie stond op diverse plaatsen in de stad en bereikte ongeveer 
200 mensen.
De ondersteuning van een nieuw te bouwen Moeder en kindcen-
trum in Matagalpa (voortgekomen uit het bezoek van Burgemeester 
Vreeman in 2007) is momenteel het grootste project op het terrein 
van gezondheid en tevens voor de hele Stedenband. Een project-
groep is druk bezig om diverse Tilburgse zorginstellingen en andere 
organisaties, zoals de Rotaryclub Tilburg, mee te krijgen om het 
centrum – in Matagalpa Clínica 
genoemd - te realiseren. Deze Clínica is een belangrijke bijdrage aan 
de bestrijding van moeder- en kindsterfte in de regio Matagalpa. 
Ingezamelde gelden kunnen daarom rekenen op verdubbeling door 
HIVOS i.s.m. het Landelijk Beraad Stedenbanden.
In totaal is (incl. verdubbeling) 11.000 euro beschikbaar gekomen 
voor de gezondheidsprojecten en 64.000 voor de Clínica.

millenniumdoelen

De Rotaryclub Tilburg

De realisatie van het project Moeder en kindcentrum  
vraagt om een totale investering van € 580.000,-. De stad 
Matagalpa draagt zelf bij met een bedrag van € 180.000,-.
Rotaryclub Tilburg stelt zich ten doel in 2009 (het lustrum-
jaar) € 100.000,- in te zamelen. Zij zal dit ondermeer doen 
door het organiseren van een groots en spectaculair Konin-
ginnebal op 29 april 2009. De opbrengst van deze avond 
komt geheel ten goede aan het gestelde doel.
Met verschillende verdubbelingsregelingen (ondermeer van 
Hivos en de Rotary International), kan dit bedrag aanzienlijk 
verhoogd worden. Inmiddels zijn de eerste gelden binnen,
te weten:

• € 12.000,- van de Rotary Tilburg
• € 12.000,- van de gemeente Tilburg
• €   8.000,- diverse giften / opbrengst    
        kalenders en foto’s.

Met het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland 
Nicaragua en het HIVOS zijn sluitende afspraken gemaakt 
over de verdubbeling waardoor thans een totaal bedrag be-
schikbaar is van 64.000,- euro
Het jaar 2009 zal op diverse en uiteenlopende manieren in 

het teken staan van de inzameling van gelden voor het Moeder- en kindcentrum. In de komende num-
mers van de COMO NO zullen we hieraan aandacht besteden en een “geldthermometer” presenteren 
waarmee de groei naar het eindresultaat te volgen is. 
Harri Aarts, werkgroep Salud en projectleider Clínica
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7. Koffieproject

Samen met Bureau Ver(?)antwoord is verder gewerkt aan de financiering van het project Krediet 
voor Koffieboeren. 
In december kregen we het bericht dat de Rabobank (Foundation) het resterende bedrag 
financiert. De coöperatie CECOCAFEN is inmiddels begonnen met de uitvoering van het project: 
scholing, technische ondersteuning en krediet voor de aanschaf van nieuwe ontpulpings
machines, waardoor de kwaliteit van de geleverde koffie verbetert en het inkomen van de boeren 
verhoogt. Er werd (incl. verdubbeling) 28.000 euro ingezameld.

8. Op weg naar 2009

Er zijn diverse inspanningen gepleegd om strategische ontwikkelingen op een aantal terreinen 
verder te ontwikkelen.
Huisvesting: samen met een aantal andere stedenbanden tussen Nederland en Nicaragua wordt 
een project uitgewerkt. Via een constructie met een bank en garantstellingen van corporaties 
kunnen Nicaraguaanse steden, waaronder Matagalpa, nieuwe wijken ontwikkelen. Het wachten is 
op het startsein op landelijk niveau.
Onderwijs/beroepsonderwijs: begin 2008 is er een landelijke workshop in Nicaragua georgani-
seerd door CINOP in samenwerking met de SNV (dit was een van de vervolgafspraken van de reis 
met Burgemeester Vreeman in 2007). Hier heeft de Stedenband weinig bemoeienis mee gehad. 
Op lokaal niveau zijn er geen ontwikkelingen geweest.
Economische ontwikkeling: het is moeilijk gebleken om hiermee verder te komen. Enerzijds is de 
zoektocht naar wat daar nodig is en wat vanuit hier kan een lastige, anderzijds ontbrak het afge-
lopen jaar de tijd/menskracht om dit beleidsterrein verder te ontwikkelen. Voor 2009 en 2010 zijn 
er echter enkele hoopvolle perspectieven.
Jubileum: bij het 25-jarig bestaan van de Stedenband in 2009 wordt natuurlijk uitgebreid stil 
gestaan. Een projectgroep is in 2008 begonnen met het uitwerken van de plannen.

 millenniumdoelen 

foto: Miranda van der Klaauw 
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10. Voorlichting en pr

Er werd deelgenomen aan de volgende Tilburgse evenementen: Via del Mondo in mei en Festival 
Mundial in juni (het T-paviljoen). In dezelfde 
periode bezocht de Nicaraguaanse muziektheatergroep MOVITEP Tilburg. Zij gaven presentaties 
op het Beatrix College, het ROC, Mundial en de Hondsberg. Hiermee werden in totaal 1000 mensen 
bereikt.
We organiseerden de Matagalpa Week met een activiteit voor kinderen in de bibliotheek van de 
Reeshof, een filmavond en een Nicaraguaans menu, gecombineerd met een foto-expositie in drie 
Tilburgse restaurants. Hiermee werden 100 mensen bereikt.
In september was er weer een Nicaraguaanse schilder in de stad. Op basisschool De Blaak en tij-
dens de Vuelta was zij actief.
Veel tijd werd besteed aan de vormgeving van materialen voor de campagne Caminando Juntos. 
Zo is er nu een opblaasvogel, zijn er ballonnen en vlaggen en wordt er gewerkt aan een interactief 
object. Met deze en andere materialen wordt aandacht gevraagd voor een kleurrijke toekomst 
voor de kinderen in Matagalpa. Belangrijk is ook de realisatie van een actuele documtaire over een 
aantal millenniumdoelen waar de Stedenband aan bijdraagt. Hier wordt door een internationale, 
professionele crew onder leiding van stagiair Jesse aan gewerkt.
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foto:Fernanda Guimaraes 
Diny van de Pas leest voor
in de Bibliotheek HEYHOEF

9. Uitwisseling/werkbezoeken

In het begin van het jaar was er de reis van het Beatrix College (zie bij 2). De coördinator van de 
Stedenband reisde met hen mee en had veel overleg met partnerorganisatie Comité Mano Vuelta.

Waterschap de Dommel nodigde twee medewerkers van de gemeente Matagalpa uit (afdeling 
Milieu), waarmee in Tilburg een overleg is geweest.

In november bezochten vertegenwoordigers van Nicaraguaanse lokale organisaties (verenigd in 
FODEL) Nederland. Onder hen was Janett Castillo, bestuurslid van het Comité Mano Vuelta en lid 
van FODEL. De delegatie had een plenair programma en een programma in de eigen partnerstad. 
In Tilburg haakte Teresa Ruíz aan. Met bestuur en vrijwilligers is gesproken over 
beleidsveranderingen, toekomstige ontwikkelingen en allerlei andere lopende zaken. Tevens zijn 
een paar bezoekjes afgelegd.

 foto:Carla ten Cate 
 Katy Eindh en kinderen bij de ontwer-
pen voor de muurschildering

 foto:Miranda van der Klaauw
opblaasvogel op schoolplein Zonnesteen
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11. Overige coördinatie en fondswerving en deskundigheidsbevordering

Het secretariaat van de Stedenband bereidde bestuursvergaderingen voor, begeleidde werkgroep-
vergaderingen en begeleidde een stagiair. Daarnaast was er de gebruikelijke communicatie met de 
gemeente, met onze partners en met het LBSNN en was er de verslaglegging van de projecten.

Noodhulp
Het geld dat in Tilburg werd 
ingezameld na de overstromin-
gen van de Río Grande (oktober 
2007)is vertraagd besteed. In 
eerste instantie zou er een be-
langrijke brug worden hersteld, 
maar omdat het complete bedrag 
(inclusief verdubbeling) pas laat 
beschikbaar kwam, was de brug 
al met andere fondsen gefinan-
cierd. De gemeente Matagalpa 
stelde toen voor het herstel en 
de bescherming van het Parque 
de los Monos te financieren met 
Tilburgse middelen. Dit project is 
momenteel in uitvoering.

We stonden ongeveer 40 keer in de regionale/lokale kranten. Ons informatieblad ¡Cómo No! ver-
scheen vier maal in een oplage van 800.
De website wordt regelmatig vernieuwd en kent altijd een actuele agenda. Het aantal bezoe-
kers is hieronder weergegeven. Ongeveer 150 geïnteresseerden ontvangen regelmatig nieuwtjes 
per e-mail. Regelmatig worden belangstellenden, (nieuwe) vrijwilligers, studenten en (potentiële) 
stagiair(e)s te woord gestaan aan de telefoon of op het kantoor van de Stedenband.




