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¡Cómo No!, het informatieblad over de 
Stedenband, wordt uitgegeven door Amigos de 
Matagalpa van Stedenband Tilburg-Matagalpa. 
¡Cómo No! verschijnt drie maal per jaar met een 
oplage van 675 exemplaren en is ook te lezen op 
onze website, onder de tab Meer informatie.
Voor een gratis abonnement kunt u zich wenden 
tot de Stedenband Tilburg-Matagalpa:

Adres: Beneluxlaan 74
 5042 WS Tilburg
Tel: 013-5368706
E-mail: stedenband@tilburg-matagalpa.nl
Web: www.tilburg-matagalpa.nl
Bank: NL53 RABO 0170 2385 63 of 
 NL98 INGB 0002 7835 14
De Stedenband is geregistreerd bij ANBI 
(Algemeen Nut Beogende Instellingen).
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Tobberig

‘n Armetierige achthonderd euro kwam er dit keer binnen voor de 
¡Cómo No! Minder dan de helft van voorgaande jaren. Het zal de 
crisis wel weer zijn. Maar de top van ING wordt beloond met hogere 
salarissen en nieuwe bonussen. De graaicultuur lijkt weer terug, 
schreef de krant vanmorgen. Dan zou je toch denken dat het weer de 
goede kant uitgaat, of nee ... dáár moet het geld natuurlijk níet naar 
toe.
Ik lees de laatste tijd meer tobberig nieuws: werkloosheid, 
voedselbanken, achterkamertjesafspraken, Teevendeals, repressieve 
maatregelen, rendementsdenken. Dan heb ik het niet eens over het 
buitenland, over Griekenland of de Islamitische Staat of de twee 
miljoen chronisch armen in Nicaragua. Je zou er somber van worden. 
Gelukkig hebben de studenten het Maagdenhuis weer bezet. Ach ja, 
die jaren zestig. En o ja, de Exota-fles is ook terug, sterker dit keer 
zodat Marcel van Dam hem niet meer kan laten ontploffen. 60.000 
beugelflessen gevuld met pastelkleurige gazeuse in acht smaken. Af 
en toe lees je toch iets leuks in de krant.
Rineke Voogt bezorgde me onlangs een heel vrolijke ochtend met 
haar stukje over snoozen. ‘Wie toch wil leren op tijd uit bed te 
komen, heeft wellicht baat bij een Clocky, winnaar van de ludieke Ig 
Nobelprijs in 2005’, schrijft ze. Clocky is een wekker op wieltjes die zich 
ergens in de kamer verstopt zodra je de snoozeknop in wilt drukken. 
Geen wekker voor slodderkousen of chaoten. Je moet hem immers ‘s 
avonds wel weer terugvinden.

Marian
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Verbetering
In het vorige nummer van ¡Cómo No! (nr 115) moet 
bij de foto op pagina 14 staan: 
Frans van Hoek (r) als dj
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Voor het eerst in de dertigjarige geschiedenis van de Stedenband staat de financiering 
door de gemeente serieus ter discussie. De gemeente Tilburg wil het automatisme van de 

subsidieverstrekking aan de internationale organisaties in de stad doorbreken en heeft de 
subsidierelaties daarom beëindigd. 

Daarmee zet ze de continuïteit van het werk van deze organisaties op het spel. 
Want op het moment dat de kaders van het beleid zijn vastgesteld en de gelden 
opnieuw verdeeld, zijn de overeenkomsten met personeel en verhuurders al 
opgezegd.
Maar de Stedenband zou de Stedenband niet zijn als ook deze uitdaging niet 
op een proactieve wijze te lijf zou worden gegaan. Samen met onze collega’s 

Spannende tijden

Steun de Stedenband

Voor de uitvoering van het werk en voor projecten 
heeft de Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa 
geld nodig. U kunt bijvoorbeeld via een eenmalige 
gift, een periodieke gift of een nalatenschap 
bijdragen aan de doelstellingen van de Stedenband. 
Uw gift is aftrekbaar voor de belastingen omdat de 
stedenband een ANBI instelling is.
Donaties voor projecten kunt u overmaken op:
bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63
t.n.v. Stedenband Tilburg-Matagalpa te Tilburg
o.v.v. het project dat u wilt steunen.
Donaties voor de organisatie kunt u overmaken op:
bankrekening NL98 INGB 0002 7835 14
t.n.v. Stedenband Tilburg-Matagalpa te Tilburg

van de Stedenband Tilburg Same Tanzania zijn 
we het gesprek aangegaan met de Tilburgse 
politieke partijen. Dit heeft interessante conversaties 
opgeleverd en het heeft ertoe geleid dat men een 
goed en actueel beeld heeft van het werk van 
de stedenbanden en van wat ons nog te doen 
staat. Want we zijn nog niet klaar in Matagalpa; 
er moeten nog drieduizend kinderen naar school, 
Matagalpa is nog niet kinderarbeidvrij, veel gezinnen 
hebben een inkomen dat te laag is voor een 
fatsoenlijk bestaan en jonge ondernemers hebben 
perspectiefvolle plannen die met een steuntje in 
de rug rendabele bedrijfjes kunnen worden. Al die 
mensen steunen wij graag en daarover vertellen wij 
in Tilburg.
Tevens worden, samen met de vrijwilligers, 
nieuwe wegen verkend en bewandeld. We willen 
meer investeren in relatiebeheer (u kunt dus een 
telefoontje verwachten), de bereikte resultaten 
nog beter communiceren, nadenken over sociaal 
ondernemerschap oftewel het leveren van betaalde 
diensten en een onderwijspartnerschap aangaan 
met andere Tilburgse partners. Deze ideeën worden 
momenteel uitgewerkt.
Heb je zin om mee te doen? Draai je je hand niet 
om voor een beetje innovatie? Je bent van harte 
welkom! Bel of mail ons (zie onze gegevens op 
pagina 2).

Miranda van der Klaauw

We zijn nog niet klaar in Matagalpa;
er moeten nog drieduizend kinderen naar school.
foto: Gé Mooren



4 2015 • nr 116

Stop Kinderarbeid
Interviews en bezoek aan La Dalia

Na een dagje kennismaken met de omgeving van Managua - we waren in Masaya en 
Granada (dé toeristische trekpleister van Nicaragua)- gaan we woensdag er flink tegenaan, 
eerst de trip van Managua via Esquipulas naar San Dionisio, twee dorpen in de buurt van 
Matagalpa.

In het laatstgenoemde dorp heeft de werkgroep AOb-Anden een training 
gefacilieerd voor leerkrachten die in hun comunidad te maken hadden met 
schooluitval en kinderarbeid. Wij -de landelijk Anden-bestuurders, Samuel 
Grumiau van Education International en ik van de AOb-  wilden hun ervaringen 
horen, zowel over de cursus zelf als over de effecten daarna. Van heinde en ver 
(meer dan ‘n uur reizen van het dorp) kwamen deze onderwijzeressen aan tafel 
zitten om daarover zeer enthousiast  te vertellen. Hun verhalen maakten een 
overtuigende indruk.
Wij aten daarna en trokken verder: naar Matagalpa, een rit over een onverharde 
weg, soms wat geëgaliseerd, soms niet. In deze stad werden we opgewacht 
door ene Franklin, de coördinator van de genoemde training, om zíjn verhaal te 
horen. Hoe was die training tot stand gekomen, wat was het geheim dat deze 
leerkrachten zó enthousiast waren (en nog zijn!)? Geen geheim: de student 
centraal stellen, interactieve werkvormen en vooral ingaan op de problemen van 
de deelnemers zelf. Boeiend en leerzaam.
Na dit gesprek hadden we een ontmoeting met Janett Castillo van Comite 
Mano Vuelta, tevens actief in een platform dat zich bezig houdt met ‘Stop 
kinderarbeid’. Zij vertelde wat het platform wil: het creëren van kinderarbeidvrije 
zones. Heel belangrijk is hierbij het aangaan van allianties met de regering, met 
organisaties en eigenaren van grote fincas, koffieplantages. Het is hen gelukt 
om een soort contract ondertekend te krijgen bij twee fincas, een belangrijke 
stap. Over ‘stappen’ gesproken: dit platform wil dit alles bereiken in vijf stappen: 
diagnose opstellen (1), een overeenkomst met alle betrokken partijen treffen (2), 
een actieplan uitwerken (3), een campagne maken: commitment, fondsen en 
publiciteit (4) en het kinderarbeidvrij verklaren van de zone (5). Op zich een zeer 
goed klinkend idee. Het kan ook anders lopen -zoals zoveel in Nicaragua, maar 
dat dit aandacht krijgt en effect zal hebben staat buiten kijf, zo laat Janett ons 
weten.
De volgende morgen treffen we om acht uur Isaura Chavarría Sagado; zij 
is de hoogste vertegenwoordiger van het ministerie van Onderwijs in het 
departement Matagalpa. Zij weet alles van het project tegen kinderarbeid 
in San Ramón, een ander dorp in de buurt van Matagalpa. Het ministerie 
organiseert daar zogenaamde educatieve bruggen: kinderen die in de grote 
vakantie normaal gesproken met hun ouders koffie gaan plukken, krijgen in 
plaats daarvan onderwijs en kunnen ook deel nemen aan andere activiteiten 
zoals sport, theater, handenarbeid en computerles. Er is een video gemaakt 
om te gebruiken in bijeenkomsten met ouders. Tijdens de koffieoogst loopt dit 
project, waarbij diverse organisaties zijn betrokken, in verschillende fincas. Een 
interessant verhaal.
Het werd tijd onze bus in te stappen om naar El Tuma/La Dalia te gaan, even tijd 

overleg met Samuel, Toon, Gloria, Bernarda en Jose Antonio, de laatste drie zijn (nationale) 
bestuursleden van onderwijsvakbond ANDEN

Samuel Grumiau, Gloria en Toon

om de zo pas verkregen informatie te verwerken. 
Een uur op een kronkelige weg met prachtige 
uitzichten op heuvels, beboste hellingen vol koffie-
aanplant, hier en daar wat koeien met hun kalveren. 
We passeerden El Tuma en La Dalia, waar we wat 
mensen oppikten. We reden verder tot ergens bij 
een schooltje, de nieuwe school was in aanbouw. 
De juffrouw -kijkend uit een raam zonder glas- 
stond ons op te wachten, ze geeft les aan een 
multigrado klas: meer leerjaren in één lokaal.  De 
kinderen zitten schots en scheef, ze zijn nog jong, 
zes tot zeven jaar. Het is een aardig lokaal: ruim, van 
steen en af te sluiten. Achterin de klas ligt mais en 
rijst waar de moeders eten mee bereiden, er hangt 
een schema aan de wand met de gegevens van de 
kinderen, zo ook het alfabet, elke letter heeft een 
tekening.
De baas van de finca komt binnen, we praten met 
hem over kinderarbeid; één van zijn stellingen is dat 
in de grote fincas kinderarbeid niet of nauwelijks 
meer voorkomt, terwijl het probleem in de kleine 
juist groot is. Wij horen het aan en vragen naar 
statistieken aan de vertegenwoordiger van het 
ministerie ... wellicht een andere keer, nu heeft 
niemand die bij zich. Jammer. 
Na deze gesprekken en dit bezoek aan de school en 
de gemeente vinden we het genoeg, we gaan terug 
naar Matagalpa met de gedachte dat we beter een 
hotel in La Dalia hadden kunnen nemen, omdat we 
er morgen weer heen gaan, wéér voor een bezoek 
aan een school én aan een finca.
Aldus verzamelen we elementen voor de uitwerking 
van het project ‘Stop kinderarbeid’

Toon Oomen

Mocht je meer willen lezen over het bezoek, kijk 
dan op de website van de Stedenband Tilburg-
Matagalpa: www.tilburg-matagalpa.nl. Kies dan het 
menu ‘actueel’ en vervolgens ‘werkbezoeken 2015.
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V o o r w o o r d
Beste vrienden van onze Stedenband,
We hebben er een fantastisch stedenbandjaar opzitten. Echt een 30-jarig jubileum 
waardig. We hebben op imposante wijze gehoor gegeven aan de oproep om ons 
tijdens het jubileumjaar te presenteren aan Tilburg én Matagalpa. Hoogtepunten 
waren de carnavalsoptocht, de deelname aan het Hap Stap Festival, het jubileum-
bezoek aan onze zusterstad, de Tilburg Ten Miles, het Filmfestival en ons slotfeest 
in wijkcentrum ’t Sant. Ja, dat deden we er ook nog even tussendoor: opnieuw een 
verhuizing, nu  van de Stationsstraat naar de Beneluxlaan, naar ons nieuwe onder-
komen.
Daarnaast stonden de gebruikelijke activiteiten op de agenda. De bridgedrive, vaar-
tocht in de Piushaven, bomen werden geplant in het Geboortebos, we reden de 
Vuelta a Matagalpa en op sbo Zonnesteen en obs PantaRhei werden de sponsor-
loop, projectweek en feestavonden gehouden. Nieuwe activiteiten waren er ook. 
Er werden hoopvolle, nieuwe  contacten gelegd met obs Koolhoven en de PABO in 
Tilburg. We waren bij de Seniorenbeurs, bij de Warandeloop en bij Winter in Zuid. 
Boeken verkochten we samen met Frank Tofield van Boek winst. De redactie van de 
Cómo No zorgde ook in 2014 voor enkele prachtige exemplaren van ons lijfblad, 
zowel naar inhoud als naar vorm. De vrouwengroep en de koffiegroep steunden 
hun partners in Matagalpa met microkredieten.

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 (verdubbeling via het 
Landelijk Beraad Stedenbanden (LBSNN) en ontwikkelingsorga-
nisatie HIVOS). Deze zijn te herkennen aan het vogeltje.

 Voorwoord 2

 Inhoud, Colofon 2

 1. Onderwijs, millenniumdoel 2 3

 2. Vrouwen, millenniumdoelen 1, 3 en 5 4

 3. Milieu, millenniumdoel 7 5

 4. Economie, millenniumdoelen 1 en 8 5

 5. Voorlichting/pr en overige 7
 
 Organisaties, begrippen en afkortingen 8

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…’.

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

De STM is te vinden op Facebook of volg ons op Twitter: @mimatagalpa  

Bestuur
Frans Couwenberg (voorzitter)
Joep Heesters (penningmeester)
Theo Smeele (secretaris)
Rob Giesberts
Vacature

Medewerker en samenstelling jaarverslag
Miranda van der Klaauw (coördinator)

Vormgeving
HD ontwerp • Tilburg • www.hdontwerp.nl
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Frans samen met Janett en Manuel van het Comité Mano Vuelta
tijdens het jubileumfeest
foto: Andre Dröge

En dat hele pakket aan activiteiten brachten we samen 
tot stand. Miranda, onze coördinator, de vrijwilligers 
en het bestuur. Ondertussen voldeden we ook aan 
onze financiële Caminando Juntos-verplichtingen. Blij 
ben ik dat we dat geweldige jaar op een indrukwek-
kende wijze hebben kunnen afsluiten met het jubile-
umfeest, samen met Janett en Manuel van het Comité 
Mano Vuelta.
Met hen en daarmee met het Comité en onze vrien-
den in Matagalpa hebben we de stap gezet naar 2015 
en verder. Er zullen andere accenten worden gelegd, 
nieuwe wegen worden ingegaan. Dat wordt van ons 
verwacht. Toekomstige ontwikkelingen noodzaken 
ons daartoe. De vanzelfsprekendheid waarmee we 
konden rekenen op een substantiële financiële bij-
drage van de gemeente Tilburg staat ter discussie. We 
zullen ons bij de politiek moeten waarmaken, meer 
dan voorheen. In 2015 wordt door de wethouder een 
compleet nieuw beleidskader gemaakt, waarbij uiter-
aard wel om onze mening wordt gevraagd, maar de 
uitkomst allerminst duidelijk is.

Ik wens u een inspirerend gevoel bij het lezen van het 
jaarverslag van 2014. Ook dit voorbije stedenbandjaar 
was zeer de moeite waard.

Frans Couwenberg, voorzitter



Onderwijs

Alle kinderen naar school en Stop Kinderarbeid
De scholen Zonnesteen en Panta Rhei voerden het educatieve project ‘Eefje Wen-
telteefje in Matagalpa’ uit, dat bij de kinderen erg in de smaak viel. Daarnaast or-
ganiseerden ze de jaarlijkse sponsorloop en sloten af met een feestavond. Op de 
‘nieuwe’ school Koolhoven werd een introductieprogramma verzorgd, mede door 
leerlingen van de andere twee scholen. Zij vertelden honderduit over Nicaragua, 
Matagalpa en de scholenband. Leerlingen van de bovenbouw van Koolhoven 
schreven vervolgens hun eerste Spaanse brieven en schilderden vogeltjes voor hun 
vriendjes op de school Pablo Antonio Cuadra. Aan het eind van het jaar kwamen er 
brieven en sleutelhangers retour.
Docenten en leerlingen houden contact en wisselen kennis en ervaring uit via een 
speciale Facebook-pagina. Na veel te hebben geïnvesteerd in infrastructuur en ma-
terialen, blijkt dat de focus meer en meer moet komen te liggen op kwaliteitsver-
betering van het basisonderwijs. De Stedenband is daarom zeer verheugd met het 
besluit van de Fontys PABO Tilburg om op dit thema voor meerdere jaren te gaan 
samenwerken. In 2015 zal dit concreet worden uitgewerkt.

In 2014 hebben de onderwijsprojecten in Matagalpa een jaar stil gelegen, omdat 
binnen het programma Caminando Juntos het maximum aan fondsen voor on-
derwijs was bereikt. Wel is de partnerorganisatie Comité Mano Vuelta (CMV) door-
gegaan met de campagne Stop Kinderarbeid, met als doel Matagalpa op termijn 
‘kinderarbeidvrij’ te maken. CMV organiseerde een goed bezochte conferentie over 
het onderwerp. Diverse bedrijven, organisaties en overheden hebben zich achter 
de campagne geschaard en doelen geformuleerd.

Samenwerking vakbonden AOb-Anden
In 2014 is een nieuw project gerealiseerd in San Dionisio, een plattelandsgemeente 
in de provincie Matagalpa, waar veel koffie wordt verbouwd. Het project bestond 
uit een cursus voor docenten (actieve vakbondsleden) om schooluitval tegen te 
gaan. Het accent lag op communicatie met de ouders  en het doel was om docenten 
te wapenen, zodat ze de ouders konden overtuigen van het belang van onderwijs. 
Samen met andere partners in de verschillende dorpen, organiseerden de docen-
ten informatiebijeenkomsten over de rechten van het kind, zochten ouders thuis 
op, zorgden voor extra leermiddelen voor de armste kinderen en organiseerden 
feestjes voor de kinderen. Zo zijn de positieve krachten in de gemeenschap gemo-
biliseerd en is de schooluitval inderdaad significant teruggedrongen. De Algemene 
Onderwijsbond en Anden gaan dit project daarom voortzetten in de gemeente Es-
quipulas.

Scholierencompetitie
De scholierencompetitie werd voor de tiende keer georganiseerd. Leerlingen (en 
docenten) van de middelbare scholen Odulphus, Beatrix en Cobbenhagen doen 
hieraan mee. Aan de hand van het lespakket ‘Watch Your World’ verdiepen leerlin-
gen zich in wereldvraagstukken en spelen vervolgens een quiz. Het Beatrix College 
is gekoppeld aan Nicaragua.
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1.

Bereik in Tilburg: 
2.500 kinderen/jongeren, 3.500 ouders, 250 docenten en 
1.000 overige familieleden, buren, sponsors en bezoekers van 
de feestavond.

Fondswerving:
De activiteiten en sponsorlopen van de basisscholen hebben 
(incl. verdubbeling) 32.000 euro opgebracht. Daarnaast is 
3.000 euro beschikbaar gekomen voor de vakbond.

stop kinderarbeid
foto: Comité Mano Vuelta

bijeenkomst op de Fontys PABO Tilburg
foto: Frans Couwenberg

team Koolhoven
met Janett en Manuel

foto: Miranda van der Klaauw

sponsorloop
foto: Mayke van den Broek

eindpresentatie project AOb-Anden
foto: Toon Oomen
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Vrouwen

Veilige zorg voor moeder en kind
Het in 2013 geopende Moeder- en Kindcentrum is in 2014 financieel en adminis-
tratief afgehandeld en overgedragen aan de lokale verantwoordelijken. Gemiddeld 
bevielen er in het eerste jaar 40 vrouwen per maand in het Centrum, dat onderdeel 
is van de polikliniek. De verwachting is dat dat aantal zal stijgen als de voorziening 
eenmaal goed bekend staat en de samenwerking tussen maatschappelijke organi-
saties en instanties verder verbetert. De Stedenband blijft het project monitoren.

Een ‘oude bekende’ van de vrouwengroep is het Casa Materna, een opvanghuis 
voor plattelandsvrouwen met een risico-zwangerschap. Ook deze voorziening is 
van belang voor het terugdringen van de moedersterfte in de regio Matagalpa. Met 
diverse acties in Tilburg en omstreken is geld ingezameld ter ondersteuning van 
het Casa.

Het Casa Materna ving dit jaar 448 vrouwen op, waarvan 97 tieners. Het Casa Ma-
terna richt zich steeds meer op voorlichting en preventie in de regio, met name op 
jongeren.

Microkrediet
De formule van FUMDEC, organisatie voor de economische ontwikkeling van vrou-
wen, spreekt aan en werkt. Kansarme vrouwen worden ondersteund bij het op-
zetten of uitbreiden van hun bedrijfje en kunnen een krediet krijgen. In 2014 zijn 
25 vrouwen begeleid die de stap hebben gezet naar een groter bedrijf. Daarnaast 
heeft FUMDEC 475 andere vrouwen kunnen ondersteunen met scholing en krediet.
Samen met de vorig jaar aangestelde coach wordt hard gewerkt aan het duurzamer 
maken van de organisatie. Zo is FUMDEC er in 2014 in geslaagd om meer financiële 
middelen (voor krediet) binnen Nicaragua zelf te verkrijgen.
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2.

Bereik in Tilburg:
500 personen, met name vrouwen.

Fondswerving:
Voor het Casa Materna werd 4.000 euro ingezameld en voor 
microkrediet (incl. verdubbeling) 26.000 euro.
Tevens wordt hierbij melding gemaakt van de resultaten van 
het psychiatrieproject Cuenta Conmigo. Deze organisatie be-
geleidt ongeveer 75 families die met psychiatrische proble-
matiek te maken hebben. Voor dit project is 6.000 euro bin-
nen gekomen.

alle bevallingen in het Moeder- en Kindcentrum worden
zorgvuldig bijgehouden in het grote boek

foto’s: Andre Dröge

begunstigden van het microkredietproject
foto’s: FUMDEC

vrouw
en



Economie

Microkrediet. Zie bij hoofdstuk 2.

Koffie
Kleine, georganiseerde koffieboeren worden met technische kennis en krediet on-
dersteund bij het verbeteren van hun plantage. Het gaat met name om het goed 
onderhouden, verversen en vernieuwen van de struiken die de koffie produceren. 
Dit gebeurt via de coöperatie Cecocafen. Er worden 160 boeren, verspreid over vier 
coöperaties, begunstigd.

Folders over dit project zijn verspreid in de Tilburgse horeca, via wijkcentra, enz. 
De koffiegroep was met een koffiekraam present op de Seniorenbeurs en verkocht 
rozen en fruit bij de Warandeloop. Daarnaast is door een stagiair het project Koffie-
festival en een benefietlunch voorbereid. Deze activiteit wordt in 2015 uitgevoerd.

Een aantal lopers van de Tilburg Ten Miles liep dit jaar voor microkrediet of voor de 
koffieboeren. Zij zochten sponsors via crowdfunding, met behulp van de site Alva-
rum.

Project CEDEM/PIDEL 
Het ondernemersadviescentrum is stop gezet door het LBSNN, omdat er te weinig 
aanvragen binnenkwamen vanuit de beoogde sectoren landbouw en toerisme. De 
middelen zijn nu onder andere ingezet voor het opzetten van praktijkgerichte be-
roepsopleidingen voor jongeren en jong volwassenen. In Nicaragua is momenteel 
veel vraag naar geschoolde vakkrachten. >>
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Bereik in Tilburg:
600 personen en 1.500 medewerkers van de genoemde wa-
terinstellingen.

Fondswerving:
Het Waterproject wordt gefinancierd uit andere bronnen.

Milieu

Geboortebos
De milieugroep is in Tilburg weer met informatie en vogeltjes aanwezig geweest op 
de jaarlijkse plantdag van het Tilburgse Geboortebos, in het Noorderbos. Dat bos is 
gekoppeld aan het Geboortebos in Matagalpa, dat inmiddels een prachtig park is 
geworden.

In september werd de 13e fietstocht ‘Vuelta a Matagalpa’ georganiseerd. Dit jaar 
ging de route oostwaarts en er werd onder andere samengewerkt met Goei Eete.

Water
De gemeente Tilburg, Brabant Water, Waterschap De Dommel en Hoogheemraad-
schap De Stichtse Rijnlanden werken samen met hun collega’s in Matagalpa om 
de overstromingen van de rivier Río Grande aan te pakken. Daarnaast wil men de 
stedelijke afwatering, de afvalwaterzuivering en de drinkwatervoorziening verbete-
ren. De Stedenband volgt het project op enige afstand en levert zelf geen actieve 
bijdrage.

3.

4.

een gezin is bijna klaar met de boom 
foto’s: Ingrid van den Hout

een familie bezig met het planten

kleine georganiseerde koffieboer
foto: Cecocafen

koffie schenken op de Seniorenbeurs
foto: Toon Oomen
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Nieuw project met jonge ondernemers
Onder de werktitel ‘Het Beste Idee van Matagalpa’ is een project in de steigers gezet 
om jonge, ondernemende studenten via een prijsvraag te stimuleren om hun idee 
of product verder te ontwikkelen en in de markt te zetten. Daarbij kunnen Tilburgse 
studenten en ondernemers meedenken, adviseren en mogelijk op termijn investe-
ren.

De samenwerking met de Tilburgse organisatie Positoos is voortgezet. Vrijwilligers 
en donateurs kunnen bij veel winkels ‘Positoos’ sparen, die de Stedenband kan ver-
zilveren.
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Bereik in Tilburg:
3.000 personen met koffie-acties, 6 bedrijven/ondernemers/
organisaties en hun netwerk.

Fondswerving:
Voor het koffieproject is (incl. verdubbeling) 20.000 euro in-
gezameld.

econom
ie

kleine georganiseerde koffieboer
foto: Cecocafen

Nieuwe projecten met jonge ondernemers



Voorlichting/pr en overige

Jubileum
De Stedenband vierde in 2014 zijn 30-jarig bestaan en heeft dit aangegrepen om 
een aantal nieuwe activiteiten te ontplooien. Zo liep de STM met prachtige poppen 
in Nicaraguaanse folklore mee in d’n Opstoet van het Tilburgse Carnaval en exploi-
teerde een koffie- (en thee-) tent op het Hap Stap Festival. In en om de tent werden 
ook kinderactiviteiten georganiseerd.
In de zomervakantie werd het jubileum gevierd in Matagalpa, in aanwezigheid van 
bijna 30 Tilburgers. Een heuse feestweek bood de bezoekers een gevarieerd pro-
gramma, waarna men op reis ging om andere delen van Nicaragua te leren kennen. 
Nicaragua ontwikkelt zich in hoog tempo tot interessante, toeristische bestemming.
Tevens werd het bezoek aangegrepen om met de partnerorganisatie Comité Mano 
Vuelta de projecten voor de toekomst te bespreken. Speerpunten voor de komende 
jaren blijven: investeren in kwaliteitsverbetering van het basisonderwijs, tegengaan 
van kinderarbeid, doorgaan met microkrediet voor kansarme vrouwen en door-
gaan met de steun aan kleine koffieboeren. Nieuw is een project voor jonge, onder-
nemende studenten.
In november was er een goed bezocht Filmfestival in CineCitta en was er een af-
sluitend feest, waarop de voorzitter uit handen van wethouder Kokke de Gouden 
Speld ontving.

Tilburg Ten Miles en Boekenmarkten
Sinds twee jaar gebruikt de Stedenband een speciale website voor crowdfunding 
tijdens de Tilburg Ten Miles. Deelnemers kunnen op hun eigen manier sponsors 
werven en deze doneren via de site. Het blijkt een goede, nieuwe manier om an-
dere donateurs te bereiken. En natuurlijk was de Stedenband weer present met de 
bekende rozenkraam.

In samenwerking met de Stichting Boek winst heeft de Stedenband deelgenomen 
aan de boekenmarkt Boeken rond het Paleis en de Kerstmarkt Winter in Zuid op de 
Korvelseweg.

Voorlichting/PR
Het werk van de Stedenband wordt onder andere via de website onder de aandacht 
gebracht. Aan de website is een nieuwsbrief gekoppeld. Door de vernieuwing van 
de site is het helaas niet meer mogelijk om de bereikcijfers van 2014 te publiceren. 
Ook dit jaar kreeg de Stedenband tientallen nieuwe volgers en vrienden op Twitter 
en Facebook.
Van het informatieblad ¡Cómo No! verschenen drie nummers. Steeds meer abon-
nees lezen het blad online.

Overige
Het secretariaat van de Stedenband bereidde bestuursvergaderingen voor en 
begeleidde 50 vrijwilligers in werkgroepen en bij activiteiten. Daarnaast waren er 
overleggen met de gemeente, met partners en met het Landelijk Beraad Steden-
banden (LBSNN) en werd de verslaglegging van projecten verzorgd.
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5.

Bereik in Tilburg:
Bereik Jubileum, TTM en boekenmarkten: 10.000 personen; 
3.000 rozenkopers/ontvangers tijdens de Tilburg Ten Miles; 
3.000 personen via de boekenmarkten.

Bereik voorlichting/PR: een paar duizend personen via de 
website; 350 via de digitale nieuwsbrief; bijna 200 via Twitter 
(plus extra bereik via retweets) en bijna 200 via Facebook; 750 
¡Cómo No!-lezers. De Stedenband verscheen in totaal 20 keer 
in de regionale/lokale pers. Veel aandacht ging uit naar de zo-
merreis en het jubileum.

de voorzitter ontvangt
uit de handen van

wethouder Kokke de Gouden Speld
foto: Andre Dröge

ons terras tijdens Hap Stap
foto: Mayke van den Broek

meisjes schilderen vogeltjes
foto: Mayke van den Broek

Tilburgers vieren het jubileum in Matagalpa
foto: Ted van der Klaauw

boekenmarkt
foto: Herman Fitters
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Organisaties, begrippen en afkortingen
 Alvarum:  site voor online fondsenwerving.

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

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

 Caminando Juntos (samen oplopen):  programma van LBSNN en HIVOS dat het mogelijk maakt ingezamelde gelden te verdubbelen. 

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

 Cecocafen:  koffiecoöperatie in Matagalpa.

 CEDEM:  Centrum voor de Economische Ontwikkeling van Matagalpa.

 CMV:  Comité Mano Vuelta, partnerorganisatie in Matagalpa.

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

 Cuenta Conmigo:  organisatie voor familieleden van mensen met een psychotische stoornis.

 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.

 Hap Stap Festival:  festival waarop restaurants uit de Tilburgse binnenstad zich presenteren.

 HIVOS:  ontwikkelingsorganisatie gebaseerd op humanistische grondslag.

 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).

 PABO:  lerarenopleiding basisonderwijs.

 PIDEL:  Programma voor Lokale Economische Ontwikkeling.

 Positoos:  een Tilburgs spaarsysteem dat een verbinding legt tussen de lokale bevolking, verenigingen en lokale ondernemers.

 STM:  Stedenband Tilburg-Matagalpa.

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

 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.

 Warandeloop:  driedaags internationaal hardloopevenement in Tilburg.

 

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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De voorbereidingen zijn in volle gang. Eind april vertrekt een groep onderwijsmensen uit 
Tilburg om met hun  collega’s in Matagalpa  te praten over onderwijs en vooral over hoe 

we kunnen zorgen dat het onderwijs beter en aantrekkelijker wordt, in de hoop dat steeds 
meer kinderen naar school gaan.

Onderwijsreis 2015;
ijsbergen in Matagalpa

Leraren in Matagalpa zijn gewend om klassikaal les 
te geven. Er zijn nauwelijks materialen aanwezig. 
In vorige reizen hebben we aandacht besteed aan 
andere vormen van lesgeven, aantrekkelijk voor 
kinderen en leerkrachten.
In 2013 waren Manuel en Martha uit Matagalpa 
op bezoek bij Tilburgse scholen en zagen daar de 
vele materialen  die hier gebruikt worden bij het 
reken- en taalonderwijs. Niet verwonderlijk dat dit 
jaar vanuit Matagalpa de vraag kwam om aandacht 
te besteden aan het rekenonderwijs en de daarbij 
behorende materialen. Een prima voorstel ... Wij, 
Wil, Frans, Mayke, Elly, Gerda, Frank en Gé gaan ons 
richten op het rekenonderwijs voor kinderen van vier 
tot ongeveer negen jaar. We besloten contact op te 
nemen met Frans Moerlands, een kei op het gebied 
van rekenen. Hij begeleidt veel scholen in Tilburg 
en omgeving bij hun rekenonderwijs. Frans heeft 
zijn ‘Rekenhuis’ in de Reeshof in Tilburg en daar 
vertelde hij ons hoe rekenonderwijs gegeven moet 
worden. Hij vertelde ook over zijn ervaring hiermee 
in Indonesië en Vietnam. Zijn visie: ‘Meer dan het 
topje van de ijsberg. Binnen het onderwijs wordt 
rekenen of wiskunde voornamelijk geassocieerd 
met sommen maken. Sommen zijn slechts het topje 
van de ijsberg. Net als bij een echte ijsberg, bevindt 
het belangrijkste deel zich onder de oppervlakte. 
Het topje komt boven door het drijfvermogen van 
wat onder water zit. Kale sommen kun je alleen 
begrijpen en oplossen als je kennis en vaardigheden 
hebt opgedaan op de basale niveaus.’
We gaan dus aan de slag met die basale niveaus. 
Hierdoor wordt het drijfvermogen van de 
ijsberg vergroot. Hiervoor zijn heel veel doe- en 

spelactiviteiten nodig. Activiteiten waardoor kinderen bijvoorbeeld ervaren 
waarom vier plus zes tien is en acht maal drie 24. Dus: inzicht krijgen in 
getallen. Een goede basis is van fundamenteel belang voor het verdere reken- 
en wiskundeonderwijs.
Heel veel materialen die je voor goed rekenonderwijs kunt gebruiken staan in 
het Rekenhuis tentoongesteld in een aparte ruimte. Prachtige, kleurrijke, nuttige 
hulpmiddelen. We raakten niet uitgekeken en al kijkend kwamen er tientallen 
ideeën bij ons op. Hier gaan we mee aan de slag.
We gaan in Matagalpa beginnen met een bijeenkomst voor een paar leraren 
die we al hebben leren kennen de afgelopen jaren. Ze zijn de kartrekkers van de 
onderwijsvernieuwingen op de scholenbandscholen. Samen met hen bereiden 
we de workshop voor die de daaropvolgende dag gegeven zal worden aan een 
grotere groep leraren en leraressen. Zij gaan ook delen van de workshop zelf 
mee vormgeven. We denken dat zo’n veertig mensen van ongeveer tien scholen 
en enkele leraren van de onderwijsopleiding in Matagalpa bij de workshop 
aanwezig zullen zijn. Deze veertig onderwijsgevenden gaan op hun eigen 
scholen de opgedane kennis in praktijk brengen en hun collega’s enthousiast 
maken voor het ‘nieuwe’ rekenonderwijs. In de week na deze workshops gaan 
we deze tien scholen bezoeken om te kijken naar de lessen die zijn voorbereid 
naar aanleiding van de workshop.
We verwachten dat van alle scholen leerkrachten gaan deelnemen aan een 
‘rekengroep’. Deze groep zal regelmatig met elkaar de opgedane ervaringen 
delen. Deze kartrekkers gaan het proces bewaken. Op de achtergrond blijven 
wij via e-mail aanwezig om vragen te beantwoorden en nieuwe aanzetten te 
geven. Verhoging van de kwaliteit van het onderwijs op onze zusterscholen 
staat op deze manier in de picture. Wij werken daar graag aan mee.

Mayke van den Broek

Frank en Gerda bereiden zich voor
op de onderwijsreis.

foto: Mayke van den Broek

de ijsberg als metafoor;
de visie van Frans Moerlands
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Stand van zaken FUMDEC: 
microkrediet voor vrouwen

KATERN m
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In totaal nemen vierhonderd vrouwen in solidaire groepen aan dit project deel. De 
groepen bestaan uit vrouwen uit de stad die in armoede of extreme armoede ver-
keren. Ze komen uit verschillende wijken van de gemeente Matagalpa en werken 
op lokale markten. Wat betreft de niet-financiële diensten: Er is gestart met het op-
leiden van vierhonderd leden van solidaire groepen met de volgende trainingen:
 • het opbouwen van een positief zelfbeeld
 • een lezing over geweld binnen de familie
   (gericht op wet 779, wet tegen geweld tegen vrouwen)
 • een training boekhouding
 • een training klantenservice
Vanaf januari 2015 zullen 25 vrouwen met geavanceerde bedrijven een training 
gaan volgen over het uitbreiden van hun bedrijfjes en het verbeteren van het be-
drijfsimago. Daarnaast zullen vijftig vrouwelijke leden van gemeenschapsbanken 
worden getraind. 
Diny van de Pas

Casa Materna
In 2014 vierde het Casa Materna dat het al 23 jaar hulp en onderdak biedt aan vrouwen die buiten de stad wo-
nen en een moeilijke bevalling te wachten staat. In deze strijd tegen moedersterfte ontvingen zij 448 vrouwen in 
2014, waarvan 97 tieners. Tachtig baby’s kwamen met behulp van een keizersnede ter wereld, de overigen werden 
op natuurlijke wijze geboren. Het Casa Materna heeft in totaal al 17.110 vrouwen opgevangen en begeleid bij de 
bevalling. Daarnaast werkt het samen met vroedvrouwen die in de dorpen voorlichting geven en ‘probleemloze’ 
bevallingen begeleiden. Het Casa Materna in Matagalpa heeft een voorbeeldfunctie voor de regio. Er zijn inmiddels 
meerdere van dergelijke opvanghuizen geopend.     Diny van de Pas

Bridgedrive ten behoeve van het Microkredietproject
Op 18 januari werd er voor de zevende keer alweer een bridgedrive georganiseerd door de Vrouwengroep van de Stedenband. We beginnen 
er ervaring in te krijgen! Maar ... zonder de hulp van Berty en Martin zouden we het niet redden. Wie ooit een bridgedrive heeft georgani-
seerd, weet dat dit een heel specifieke activiteit betreft waarbij de nodige kennis over het spel noodzakelijk is. Zonder die specifieke kennis 
geen bridgedrive.
Gedurende al die jaren was Berty onze steun en toeverlaat. Met grote slagvaardigheid leidde zij ons naar die derde zondag in januari. Trees, 
Cil en ik voerden uit. Nou ja, Trees is van ons drieën degene die gepokt en gemazeld is in de bridgewereld, dus Cil en ik voerden uit onder 
haar leiding. Er komt al met al toch nog een heleboel bij kijken maar we doen het ergens voor. 
Een hele zondag in wijkcentrum Spijkerbeemde waar we voor die dag gratis onderdak kregen en een zaal vol zwijgende, serieus kijkende 
zwoegers die probeerden in het bezit te komen van de wisselbeker. Het inschrijfgeld dat betaald is komt ten goede aan het project Microkre-
diet en bedroeg dit jaar rond de vijfhonderd euro. De wisselbeker werd gewonnen door Jeanne en Leo Vriens. De overige prijzen bestonden 
uit flessen wijn.
Heb je voor onze volgende bridgedrive in januari 2016 nog een leuke fles wijn staan? Wij zijn er blij mee om die als prijs in te zetten. Ben je 
intussen nieuwsgierig geworden naar deze bijzondere middag? Je bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen.
Len Linthorst

8 maart 2015 Internationale Vrouwendag 
Onder het motto: ‘Vier feest over Emancipatie in Tilburgse uitvoering en laat je in-
spireren’ vierde Tilburg dit jaar Internationale Vrouwendag in Theater De NWE Vorst. 
Verloopt het emancipatieproces van vrouwen goed of gaat het te langzaam? Er valt 
anno 2015 veel te vieren maar er is nog genoeg om bij stil te staan. Op deze middag 
vond ook de uitreiking plaats van de Emancipatieprijs 2015. Het uitgebreide pro-
gramma werd door de vele, met name vrouwelijke, bezoekers zeer positief ontvan-
gen. Er waren diverse spreeksters en optredens. Karin Bruers presenteerde. Colum-
niste Asha ten Broeke verzorgde een lezing met een virtuele rondleiding door haar 
seksisme-museum. Na de pauze werd de Tilburgse Emancipatieprijs uitgereikt aan 
Andrea Ossenblok door wethouder Marcelle Hendrickx. Op de swingende klanken 
van DJ La Lique werd de dag in stijl afgesloten. 
De viering van Internationale Vrouwendag Tilburg en de uitreiking van de Tilburg-
se Emancipatieprijs 2015 -georganiseerd door Feniks, het stedelijk centrum voor 
emancipatie- was wederom een succesvolle dag. De Vrouwengroep van de Steden-
band was die middag aanwezig met een informatiestand. We blijven betrokken bij 
de andere vrouwengroepen in de stad.
Kijk voor meer informatie op http://www.vrouwendag-tilburg.nl
Len Linthorst

vrouwen in La Fundadora, die deelnemen aan het microkrediet 
De vrouw met emmer heeft een koekjesbakkerij … tje.
foto: Andre Dröge

Len in de stand tijdens 8 maart
foto: Diny van de Pas



7

Kritiek van vrouwenorganisaties op 
cijfers gelijkheid mannen-vrouwen
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het WEF (World Economic Forum) verscheen Nica-
ragua op de zesde plaats. Het zou dus voor vrouwen 
fijner zijn om in Nicaragua te wonen dan in Nederland 
bijvoorbeeld. Reden voor presidentsvrouw Murillo om 
flink te juichen over de verworvenheden van de rege-
ring van haarzelf en haar man Ortega. Vrouwenorga-
nisaties in Nicaragua zetten daar echter grote vraag-
tekens bij. ‘Inderdaad’, zegt Sandra Ramos, ‘die cijfers 
liggen er, maar ze moeten wel afgezet worden tegen 
de realiteit van alledag’. Ze is voorzitster van de vrou-
wenbeweging María Elena Cuadra die veel meisjes en 
vrouwen uit de vrijhandelsbedrijven organiseert.
In 2012 heeft het parlement de wet ‘50-50’ aangeno-
men die gemeenten verplicht evenveel vrouwen als 
mannen aan te stellen. Dat is mooi, maar degenen die 
in het openbaar spreken zijn naast Murillo bijna al-
tijd mannen. Dat brengt de Autonome Beweging van 
Vrouwen (MAM) ertoe om te spreken van een ‘biologi-
sche’ politiek van de regering: vrouwen wél op posten 
plaatsen, maar zonder autonome bevoegdheid. De 
MAM geeft als voorbeeld dat het Ebola-plan werd ge-
presenteerd door Roberto López, voorzitter van de So-
ciale Zekerheid, en niet de daartoe bevoegde vrouwe-

lijke minister van Gezondheidszorg. En waar bleef de vrouwelijke burgemeester 
van Managua toen het ging om de recente ramp met aardverschuivingen in krot-
tenwijken? Wie voerde het woord daar? De mannelijke secretaris Fidel Moreno.
Sandra Ramos erkent dat de werkgelegenheid voor vrouwen is toegenomen, 
maar daar hoort een grote kanttekening bij. ‘Als we naar het soort werk kijken’, 
verklaart Ramos, ‘zien we dat het in veel gevallen gaat om minder gekwalificeerd 
soort werk. Bovendien worden mannen voor hetzelfde soort werk gemiddeld tien 
procent hoger beloond dan vrouwen.’
En als het om de rechten van vrouwen gaat mag niet vergeten worden dat de re-
gering van Ortega en Murillo abortus provocatus onmogelijk heeft gemaakt. Ook 
als het gaat om verkrachte kinderen, meisjes en vrouwen.
Johan Biemans
bron: http://www.nicalog.org/

Oud-leerling sio Hoogvenne steunt de Stedenband
Hein van Gijsel was al in 1972 leerling van sio Hoogvenne, een van 
onze stedenbandscholen. Zijn zoon was jaren later een leerling 
van sbo Zonnesteen en hij deed toen jaren mee aan de traditionele 
Matagalpaweken, de sponsorlopen en de Matagalpafeestavonden. 
Hein bleef zo betrokken bij de Stedenband.
Hein werkt bij de Gasunie als begeleider van gasmonteurs. Een 
tijdje geleden werd het veiligheidsbeleid bij deze organisatie 
opnieuw onder de loep genomen. De werknemer die zich uitzonder-
lijk onderscheidt op het gebied van het bewust omgaan met veilig-
heid voor alles en iedereen binnen het bedrijf, zou gewaardeerd 
worden door de directie met een prijs die de winnaar mag gaan 
uitreiken bij een door hemzelf gekozen organisatie.
Ondanks drukte op de werkplek, legde Hein enkele maanden 
geleden op eigen initiatief het werk stil. De gevaarlijke situatie die 
hij voorzag kreeg geen fataal gevolg. En zo werd Hein de eerste bij 
de Gasunie die de prijs mocht gaan uitreiken. Hij dacht meteen aan 
onze Stedenband en overhandigde vorige maand een cheque van 
vijfhonderd euro. Graag wil hij dat het geld besteed wordt aan de 
actie ‘Alle kinderen naar school’.  En dat doen we graag.
Hein hartelijk bedankt!

Opbrengst voor de Stedenband
Fysio Sport & Therapie (Benatzkystraat 38, Tilburg) en Heckert & van Lierop (orthopedische hulpmiddelen) zetten 
zich in voor kansarme kinderen in Matagalpa. Om geld in te zamelen voor de Stedenband Tilburg-Matagalpa 
bieden zij een aantal artikelen te koop aan. Goede orthopedische hulpmiddelen zoals wandelstokken, elleboog-
krukken en de zogenaamde helping hand worden voor een vriendelijke prijs verkocht. De volledige opbrengst van 
deze verkoop wordt gedoneerd aan de Stedenband Tilburg-Matagalpa. Voor meer informatie over de verkoop 
kun je terecht bij Rob Couwenberg. Hij werkt in de fysiotherapiepraktijk aan de Benatzkystraat.
Een prachtig initiatief!
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Hein van Gijsel overhandigt de cheque aan Frans Couwenberg.

foto: Gé Mooren

Sandra Ramos
foto: Pablo Tosco/Oxfam Intermón

Daniel Ortega en Rosario Murillo
foto: internet
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