
Subsidieaanvraag
Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa

Programma voor de periode 1 juli 2016 - 1 juli 2019

Tilburg-Matagalpa verbindt en wint
Duurzaam samenwerken, dat zit in de genen van onze stedenband. Door de continuïteit van de relatie tussen 
beide steden en het opgebouwde netwerk boeken we resultaten. Met de vele deskundige vrijwilligers, de inzet 
van scholen en andere Tilburgse organisaties én de betrokkenheid van de gemeente Tilburg, zijn we een actief 
deel van Tilburg.
En dat zien we ook terug in Matagalpa, Nicaragua: onze lokale partner Comité Mano Vuelta (CMV) realiseert daar, 
in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties, deskundige vrijwilligers én de gemeente Matagal-
pa, activiteiten en projecten.

Er is nog ‘een wereld te winnen’ zowel in Tilburg als in Matagalpa. En een stedenband is een zeer geschikte vorm 
om, door samenwerking en uitwisseling, van elkaar te leren en ons te ontwikkelen tot mondiale burgers.

Juist vanwege het duurzame karakter van onze stedenband is een programma-aanvraag het meest logisch. De 
activiteiten die we beide steden aanbieden en de doelen en resultaten presenteren we hier echter, voor de lees-
baarheid, per jaar. Het programma is toegespitst op drie grote thema’s die direct verband houden met de Global 
Goals: Onderwijs, Economie en Klimaat.

bezoek van Manuel en Janett 
aan Fontys PABO Tilburg,
foto: Frans Couwenberg

deelnemer project microkrediet, 
foto: Cil de Vries
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ONDERWIJS

Tilburg Matagalpa
Stop Kinderarbeid; Alle kinderen naar school

Mondiaal partnerschap tussen scholen.

Activiteiten:
a. Educatieve projecten aan de hand van:
 • Scala aan thematisch lesmateriaal over verschillen en 
  overeenkomsten Nederland-Nicaragua; gastdocenten kunnen  
  worden ingezet.
 •  Kinderen schrijven brieven aan elkaar en leren over elkaar.
 • Interactief ‘inleefatelier’: een Nicaraguaans dorpsplein dat de  
  basis is voor een groot spel.
 • Scholierencompetitie: lesproject dat  resulteert in een quiz in  
  de raadzaal.

I.s.m. Tilburgse basisscholen Panta Rhei, Zonnesteen en Koolhoven 
en scholen voortgezet onderwijs Beatrix College, Theresialyceum en 
Cobbenhagenlyceum.

b. Kennisuitwisseling docenten:
 •  Tilburgse docenten op bezoek in Matagalpa geven workshops  
  over onderwijsmethodes. De follow-up gaat via mail en 
  facebook. Leren van elkaar over de basis van het vak lesgeven.
 •  Fontys PABO-docenten en -studenten bezoeken elkaar om  
  kennis uit te wisselen en van elkaar te leren.
 •  AOb-onderwijsvakbondsleden maken bewustwordings-
  campagne Stop Kinderarbeid mogelijk dat zich, via docenten,  
  richt op de lokale gemeenschap.

c.  Fondswervende activiteiten met leerlingen en ouders:
 -  De sponsorloop is al jaren een leuke en succesvolle vorm en  
  eindigt met een feestavond op het schoolplein.
 -  Maar ook het microkrediet concept biedt aanknopingspunten  
  voor bewustwording én geld verdienen voor een project.

I.s.m. Tilburgse basisscholen Panta Rhei, Zonnesteen en Koolhoven.

Mondiaal partnerschap wijken en buurten.

Activiteit:
In een Tilburgse wijk/buurt wordt, samen met bewoners en 
kinderen, onder begeleiding van een Nicaraguaanse en een 
Tilburgse kunstenaar, een muurschildering ‘met een boodschap’ 
gerealiseerd.

I.s.m. Wijkraad en wijkmanager gemeente Tilburg.

Doelen en resultaten Onderwijs (per jaar):
 • 2500 kinderen, 5000 ouders en 250 docenten op 3 Tilburgse  
  basisscholen zijn voorgelicht over onderwijs en kinderarbeid  
  en betrokken geraakt.
 • 90 leerlingen, 180 ouders en 6 docenten op 3 Tilburgse scholen  
  voortgezet onderwijs zijn voorgelicht over armoede en 
  betrokken geraakt.
 • 30 docenten/studenten zijn betrokken bij kennisuitwisseling  
  onderwijs. Bijdrage aan internationaliseringsbeleid: verrijking  
  van het curriculum, professionele ontwikkeling van docenten  
  en verhoging van kwaliteit onderwijs en onderzoek.
 • 30.000 euro is ingezameld.
 • Bewoners van 1 Tilburgse wijk/buurt doen mee en zijn 
  betrokken.
 • Publiciteit in de Tilburgse media.

Er moeten nog 3000 kinderen naar school

Mondiaal partnerschap tussen scholen.

Activiteiten:
a. Educatieve projecten aan de hand van:
 • Thematische uitwisseling en kennismaking met Nederlandse  
  gebruiken, spelletjes, enz.
 • Kinderen schrijven brieven aan elkaar en leren over elkaar.

I.s.m. Matagalpese basisscholen Arturito Mendoza, Once de Septiem-
bre, Amistad, la Chispa, Tilburg, Pablo Antonio Cuadra, Solingalpa, 
Juan XXIII, El Tambor en het ‘straatkinderproject’ las Hormiguitas.

b. Kennisuitwisseling docenten:
 •  Deelname Matagalpese docenten aan workshops over 
  onderwijsmethodes. De follow-up gaat via mail en facebook.  
  Leren van elkaar over de basis van het vak lesgeven.
 •  PABO-docenten en –studenten bezoeken elkaar om de 
  opleiding voor docenten te verbeteren en van elkaar te leren.
 • Anden-onderwijsvakbondsleden maken zich sterk voor  
  bewustwordingscampagne Stop Kinderarbeid dat ouders en  
  werkgevers duidelijk maakt dat kinderarbeid een vicieuze cirkel  
  in stand houdt.

c.  Besteden fondsen ter verbetering van de onderwijsvoor-
 zieningen en de kwaliteit van het onderwijs in de gemeente  
 Matagalpa. Tevens financiering bewustwordingscampagne 
 Stop Kinderarbeid.

I.s.m. gemeente Matagalpa, Ministerie van Onderwijs, docenten, ou-
ders en werkgevers. Alle partners financieren een deel van het jaarlijkse 
actieplan ‘Alle kinderen naar school’.

Mondiaal partnerschap wijken en buurten.

Activiteit:
Het ‘straatkinderproject’ las Hormiguitas zorgt dat kinderen uit 
arme wijken naar school gaan en huiswerk-begeleiding krijgen. 
Daarnaast organiseren ze sport- en culturele activiteiten en leren 
de kinderen op te komen voor hun rechten.

Doelen en resultaten Onderwijs (per jaar):
 • Duizenden kinderen, ouders en docenten op 10 Matagalpese  
  basisscholen zijn betrokken.
 • 60 docenten/studenten zijn betrokken bij kennisuitwisseling  
  onderwijs. Zij zijn steeds beter in staat om kwalitatief goede  
  lessen te geven. Kinderen profiteren van de vooruitgang en dat  
  uit zich in zelfwerkzaamheid, motivatie en samenwerken.
 • Besteding van de fondsen om onderwijsvoorzieningen te 
  verbeteren en kinderarbeid verder terug te dringen. Elk jaar  
  gaan er 1000 kinderen meer naar school en is er minder school 
  uitval; meer kinderen maken de school af.
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ECONOMIE

KLIMAAT

Bewustwording door ondernemen

Mondiaal partnerschap tussen jongeren, vrouwen en 
ondernemers.

Activiteiten:
a. Een ‘krediet challenge’ voor Tilburgse jongeren en studenten.  
 Jongeren krijgen een klein bedrag als startkapitaal om te  
 investeren in een winstgevende activiteit en te leren over  
 ondernemen. De opbrengst is voor projecten in Matagalpa.  
 Jaarlijkse hoofdprijs: een uniek bezoek aan Matagalpa.

I.s.m. scholen voortgezet onderwijs (o.a. Beatrix College), Tilburgse 
mbo/hbo-opleidingen, jonge ondernemers en ContourdeTwern/
R-Newt.

b. Voorlichtingsactiviteiten over de situatie van kansarme 
 vrouwen, jonge ondernemers en kleine koffieboeren en 
 fondswervende activiteiten ter ondersteuning van deze 
 doelgroepen.
 Denk aan informatiebijeenkomsten, bridgedrive, spinning,  
 boekverkoop, rozenactie Tilburg Ten Miles, promotie fairtrade  
 koffie, enz.

I.s.m. Tilburgse organisaties, evenementen, wijkcentra, horeca en on-
dernemers, waaronder Kwidam women’s health club en Adviesbureau 
Vekemans.

c. Toerisme bevorderen. De STM gaat reizen aanbieden, met  
 daarin een week project-bezoeken in Matagalpa, lokale 
 contacten en evt homestay verblijf.
 Tevens geschikt voor stages en mensen die Spaans willen  
 leren. Wie terug komt is/wordt ‘ambassadeur’ en zorgt voor  
 spin-off. Ook aan de Tilburgse kant worden stagiairs ingezet.

I.s.m. reisbureau Disma, de NHTV (internationaal hoger onderwijs 
Breda) en de Rooi Pannen.

Doelen en resultaten Economie (per jaar):
 • 100 Tilburgse jongeren doen mee aan de challenge 
  (uitgroeiend tot 500 in drie jaar).
 • 6 voorlichtings- en fondswervende activiteiten georganiseerd  
  met een bereik van 5000 Tilburgers.
 • 20.000 euro is ingezameld.
 • 3 reizen georganiseerd (uitgroeiend tot 10 reizen op jaarbasis  
  in drie jaar).
 • 2-4 stagiairs een stageplek geboden.
 • Publiciteit in de Tilburgse media.

Tilburgers zijn duurzame wereldburgers

Mondiaal partnerschap voor een duurzaam milieu.

Activiteiten:
Onderzoeken/verkennen van het opzetten van een Klimaatbos 
of Klimaatfonds. 
De Klimaattop in Parijs heeft de urgentie voor actie duidelijk ge-
maakt. Het idee is dat Tilburgse consumenten de CO2-uitstoot die 
ze niet kunnen vermijden, kunnen compenseren met een bijdrage 
in het fonds, waarmee zowel in Tilburg als in Matagalpa duurzame 

Krediet en kennis voor ondernemers t.b.v. 
lokale economische ontwikkeling

Mondiaal partnerschap tussen jongeren, vrouwen en 
ondernemers.

Activiteiten:
a. De Matagalpese universiteit UNAN looft een prijs 
 (startkapitaal) uit voor het beste, meest innovatieve 
 businessplan dat studenten moeten maken.
 Tilburgse ondernemers zitten, samen met docenten en 
 ondernemers uit Matagalpa, in de jury. Kennisuitwisseling.

b. Ondersteuning van de microkrediet-organisatie FUMDEC t.b.v.  
 de scholing en begeleiding van vrouwen die een microkrediet  
 ontvangen. Scholing is essentieel voor succes. Het geld voor  
 het uit te zetten krediet komt uit de Nicaraguaanse financiële  
 sector. 
 Tevens worden coöperaties van kleine koffieboeren 
 ondersteund, zodat zij hun plantages kunnen verbeteren.  
 Fairtrade koffie van goede kwaliteit is een belangrijk 
 exportproduct van de regio Matagalpa. Ook hier zijn scholing  
 en krediet de middelen om de boeren vooruit te helpen.

c.  Toerisme bevorderen. De schoonheid en veiligheid van 
 Nicaragua is nog weinig bekend, maar het land is bezig aan  
 een opmars. Het biedt vele vakantiemogelijkheden; zowel  
 natuurfreaks als avonturiers en strandliefhebbers komen er  
 aan hun trekken.

I.s.m. Matagalpa Tours, een goed lopend reisbureau met een gevari-
eerd aanbod en met oog voor mens en milieu. Zij werken met lokale 
gidsen en ondernemers en leiden deze ook op.

Doelen en resultaten Economie (per jaar):
 • 50 Matagalpese studenten krijgen advies en feedback; 
  3 studenten kunnen een bedrijfje opzetten; Matagalpese 
  ondernemers raken meer betrokken bij het onderwijs.
 • 500 vrouwen profiteren van microkredietproject en verhogen  
  hun inkomen met 30%.
 • 200 boeren profiteren van project via koffiecoöperaties en  
  verhogen hun inkomen met 30%.
 • De lokale toeristenbranche profiteert van de extra toeristen die  
  gemiddeld 40 euro per dag uitgeven en bij terugkeer 
  ambassadeur zijn/worden.

Tegengaan van ontbossing en stimuleren van 
duurzame energieprojecten

Mondiaal partnerschap voor een duurzaam milieu.

Activiteiten:
Onderzoeken/verkennen van het opzetten van een Klimaatbos 
of Klimaatfonds.
In Matagalpa ondervinden zowel stadsbewoners als (koffie)
boeren de gevolgen van de wereldwijde klimaatverandering. Het 
regelmatig terugkerende fenomeen El Niño versterkt dit nog.
Een Klimaatbos of Klimaatfonds kan zorgen voor herstel van het 
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maatregelen kunnen worden gefinancierd.
Denk aan bomen planten, het installeren van zonnepanelen, enz. 
Het project moet vergezeld gaan van voorlichtings- en bewustwor-
dings-activiteiten.

I.s.m. Tilburgse natuur- en milieuorganisaties, de gemeente Tilburg 
(bijv door uitbreiding van project Geboortebos) en Midpoint Center for 
Social Innovation.

Doelen en resultaten Klimaat (voor 1e jaar):
 • Haalbaarheid onderzocht.
 • Besluit genomen over doorgang.

Kosten en baten in Tilburg:

Kosten (in euro’s)
 • Personeel- en organisatiekosten
  8.800 Educatie/voorlichting Tilburg Onderwijs
  8.800 Educatie/voorlichting Tilburg Economie
  4.400 Educatie/voorlichting Tilburg Klimaat

  8.800 Programmamanagement Onderwijs
  8.800 Programmamanagement Economie
  4.400 Programmamanagement Klimaat

 • Huisvesting Tilburg
  5.800

 • Projecten
  27.000 Onderwijs
  18.000 Economie

 • Transfer Tilburg->Matagalpa
  10.200 euro

TOTAAL
  105.000 euro

Baten (in euro’s)
 45.000 Fondswerving (incl premie Wilde Ganzen)
 5.000 10% van projecten
 5.000 Bijdrage Amigos de Matagalpa
 50.000 Subsidie gemeente Tilburg

TOTAAL
  105.000 euro

NB Vrijwilligers werken 3000 uur op jaarbasis.

evenwicht en duurzame werkgelegenheid. Het project moet verge-
zeld gaan van voorlichtings- en bewustwordingsactiviteiten.
Er is een succesvol voorbeeldproject in León, Nicaragua.

I.s.m. Matagalpese natuur- en milieuorganisaties en de gemeente 
Matagalpa (bijv door uitbreiding van project Geboortebos).

Doelen en resultaten Klimaat (voor 1e jaar):
 • Haalbaarheid onderzocht.
 • Besluit genomen over doorgang.

Kosten en baten in Matagalpa:

Kosten (in euro’s)
 • Personeel- en organisatiekosten
  1.650 Educatie/voorlichting Matagalpa Onderwijs
  1.650 Educatie/voorlichting Matagalpa Economie
      800 Educatie/voorlichting Matagalpa Klimaat

  1.650 Programmamanagement Onderwijs
  1.650 Programmamanagement Economie
       800 Programmamanagement Klimaat

 • Huisvesting Matagalpa
  2.000

TOTAAL
  10.200 euro

Baten (in euro’s)
  10.200 Transfer Tilburg->Matagalpa

TOTAAL
  10.200 euro

NB Vrijwilligers werken 1000 uur op jaarbasis.

        BEGROTING (op basis van een kalenderjaar)

Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa, Beneluxlaan 74, 5042 WS Tilburg
Tel 013 – 536 8706, mail stedenband@tilburg-matagalpa.nl

www.tilburg-matagalpa.nl 


