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COLOFON
¡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:

REDACTIONEEL
Rij
Voor het eerst stond ik om te stemmen in een rij. Een lange rij was ‘t,
wel zo’n veertig meter. ‘Het lijkt Droomvlucht wel’, zei een jongeman
achter mij tegen zijn vriendin. Was de rij zo lang omdat de opkomst
hoog was, of kwam het door die al zwevende kiezers die pas in het
stemhokje bepaalden wie hun stem zou krijgen? We vorderden
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langzaam, maar dat was niet erg; het was mooi weer, de zon scheen
op onze bolletjes en ik waande me even in Nicaragua. Daar hebben ze
doorgaans ook lange rijen voor de stembureaus. Behalve afgelopen
keer, toen viel er in Nicaragua bij gebrek aan een serieuze oppositie
weinig te kiezen en bleef een groot deel van de kiezers thuis. Hier
daarentegen was er dit keer voor ieder wat wils, maar liefst 28
partijen, zelf een voor de niet stemmers. Maar om die nou allemaal
serieus te nemen? Ik weet ‘t niet. Want wat moet je nou met een
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uitspraak als ‘Wij zijn een partij met mensen uit de praktijk’ (Jacques

Lay-out
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verrassende winnaars uit de bus. Voor de formatie van een nieuwe

Monash) of ‘Nederland weer van ons’ (Geert Wilders) of ‘Normaal is
niet hetzelfde als gewoon’ (Mark Rutte) en wie noemt zijn partij nou
Jezus Leeft?
Inmiddels is de verkiezingsuitslag bij jullie lezers al bekend, maar
ik moet vanavond nog naar de uitslagen kijken op NPO 1. Hopelijk
hebben de peilingen het bij het verkeerde eind en komen er
kabinet zal het niet veel uitmaken, daar moeten zowat alle partijen
deel van uitmaken wil dat een meerderheid in de kamer krijgen.
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Social Tourism
De eerste Stedenbandreis naar Matagalpa
Op 10 januari was het zover. De eerste groep reizigers meldde zich op Schiphol voor
de eerste toeristische reis van de Stedenband. De opzet: een week Matagalpa en twee
weken andere plekken van het land bekijken. De week Matagalpa is een combinatie van
kennismaken met de Stedenband en zijn projecten en excursies in en om de stad. De
reizigers kunnen desgewenst bij mensen thuis logeren. Omdat er geïnteresseerden uit Delft
in de groep zaten, hadden we voor de gelegenheid een programma in Estelí (zusterstad van
Delft) én Matagalpa samengesteld. Hieronder een paar indrukken van de tevreden reizigers.
Indringende kennismaking

Jongerenreis zomer 2017

Wil je ook op reis naar Nicaragua? Deze
zomer organiseren we een reis voor jongeren tot dertig jaar. Die reis is een combinatie van Spaans leren, vrijwilligerswerk doen
en vakantie.
De reis die in dit artikel wordt beschreven organiseren we voorlopig eenmaal per jaar als
groepsreis, maar kan ook worden geboekt
op andere momenten en op maat worden
gemaakt.
Kijk voor alle informatie op
http://toerisme.tilburg-matagalpa.nl/
¡Buen viaje!
Granada
foto: internet

Wij zijn vorige week teruggekomen van de reis naar Nicaragua, die was
georganiseerd door de Stedenband Tilburg-Matagalpa, deels in samenspraak
met de Stedenband Delft-Estelí. Onze reis duurde drie weken, waarvan de
eerste tien dagen in het licht stonden van de projecten van de zusterorganisaties
in Nicaragua. Wij hebben zowel in Estelí als in Matagalpa indringend kennis
gemaakt met het werk van deze organisaties. De contacten tussen de
Nicaraguaanse organisaties en hun Nederlandse partners zijn hartelijk en zeer
betrokken. Wij logeerden in beide steden bij een gastgezin, dat ons een warm
en sympathiek onderkomen bood. Zo’n logeerplek is ook heel goed voor je
taalvaardigheid in het Spaans ...
Samen met de mensen van het kantoor hebben wij bezoeken gebracht aan een
paar projecten.
In Matagalpa heeft vooral het educatieproject van de Hormiguitas (Miertjes)
veel indruk op mij gemaakt. Kinderarbeid is in Nicaragua nog een algemeen
verschijnsel. Het project is erop gericht de kinderarbeid op termijn uit de wereld
te helpen. De Hormiguitas zijn kinderen die werken, bijvoorbeeld bij hun ouders
op de koffieboerderij of op de markt. Het project stelt deze kinderen in staat om
naar school te gaan en zichzelf ook sociaal te ontwikkelen. Het kind werkt nog
steeds halve dagen en de andere helft van de dag gaat het naar school. Ook de
ouders (vaak is er maar één ouder) verbinden zich aan het programma, net als
de scholen. Van de ouder wordt verwacht dat hij/zij naar de vergaderingen komt
en de school maakt melding van eventuele absentie. In het gebouw van de
Hormiguitas komen de kinderen voor sociale activiteiten zoals sport, schilderen,
lezen, dans en muziek.
Op de markt van Matagalpa spraken wij zelf met enkele werkende kinderen en
hun moeder. De kinderen vertelden gemakkelijk en met zelfvertrouwen over
hun deelname in het project. En de moeders waren trots op de ontwikkeling die
hun kind doormaakt.
Na afloop van het onderdeel met de sociale projecten hebben wij nog wat in
het land gereisd om ook de schitterende natuur en de koloniale stad Granada
te bekijken. Nicaragua is geen vakantieland voor mensen die uit zijn op
cocktailbars aan tropische stranden. Maar als je geïnteresseerd bent in het leven
van de mensen in andere delen van de wereld en open staat voor hun kracht en
optimisme, dan vind je in Nicaragua het land naar je hart.

Marianne Janneman
Goed geregeld

Ook ik kijk terug op een geslaagde reis. Het was een leuk clubje mensen dat
mee was, breed geïnteresseerd. Dat heb je wel nodig op zo’n gecombineerde
reis (combi van projectbezoeken én vakantie).
De inhoud van de projecten was interessant en toont je goed wat mensen
allemaal moeten doen om een redelijk bestaan op te bouwen en vast te
houden. Ook het feit dat zíj het erg op prijs stellen dat je komt, is belangrijk. Als
je zelf redelijk Spaans spreekt, is het nog leuker.
Alles was goed geregeld. Aan Matagalpa Tours kun je dit zeker overlaten.
Tijdens de bergetappe bleek Marlon een goede gids, met kennis van de
omgeving en hij spreekt goed Engels. Waar ik erg over te spreken ben, is de
manier van reizen zoals wij gedaan hebben, met vervoer en chauffeur >>
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de reizigers aan de maaltijd met Nicaraguanen
foto’s: Miranda van der Klaauw

zodat je kunt stoppen wanneer je wilt en je niet met je koffer hoeft te sjouwen.
Aangezien het voor ons niet superduur is om zo te reizen, raad ik dat nieuwe
reizigers ook aan. Hoewel het leuk is om een keer met het openbaar vervoer te
gaan, is dat niet iets wat ik zou willen voor bijvoorbeeld de rit van Matagalpa
naar Granada; dan kun je onderweg niet bij Masaya naar de vulkaan of naar de
markt.
Het wonen bij de mensen thuis in Estelí vond ik leuk, al is meer kennis van
Spaans wel een aanrader; zo word je meteen ondergedompeld in de Nicaraguasfeer. Daarna, het hostal in Matagalpa, vond ik ook een prettige plek.

Sita Annema

Ontwikkelingen in de wereld
De ontwikkeling van samenlevingen houdt me al lang bezig. Ik herinner me van
de middelbare school boeiende verhalen over mislukte ontwikkelingsprojecten
en ik ben nu 64. Over mislukkingen op allerlei terreinen is genoeg te doen, maar
er zijn ook stille ontwikkelingen. Waar is bijvoorbeeld de hongersnood in India
gebleven? Vroeger was dat strijk en zet. Waar is de zure regen gebleven?
Een van de laatste boeken over falen die ik gelezen heb, is van Niall Ferguson
Why Nations Fail; the origin of power, prosperity and poverty uit 2013. Een
zeer helder boek over de machtsverhoudingen in verschillende landen en
de bijbehorende culturele verschillen en welvaartsniveaus. Wie dit boek had
gelezen wist dat de Arabische lente in het culturele landschap van die landen
geen schijn van kans had om te slagen.
Vlak voor de reis naar Nicaragua las ik van Johan Norberg Vooruitgang;
tien redenen om naar de toekomst uit te kijken uit 2016. Het gaat om
positieve ontwikkelingen op het gebied van voeding, sanitaire voorzieningen,
levensverwachting, armoede, geweld, het milieu, geletterdheid, vrijheid en
gelijkheid. De wereld waarin wij leven verbetert in een ongelooflijk hoog tempo.
Daarbij gaat verbetering in koopkracht gepaard met culturele veranderingen
zoals vermindering van kindertal. Het mislukken van de Arabische lente wijdt
Norberg aan een te gering welvaartsniveau in die landen.
De koppeling van cultuur en welvaart was mij al eerder helder geworden
door een boek van Geert Hofstede Allemaal andersdenkenden; omgaan
met cultuurverschillen uit 1991. Of een samenleving meer individualistisch is
of collectivistisch, hangt samen met het bruto nationaal product per hoofd
van de bevolking. Hoe rijker het land, hoe individualistischer. Binnen landen
blijken de hoger opgeleiden een kleinere machtsafstand te voelen dan de lager
opgeleiden. Ook hier is een relatie te leggen met koopkracht.
Geringe koopkracht maakt dat je je een speelbal voelt. Grotere koopkracht
betekent dat je jezelf kunt verdedigen tegen tegenslag. Vergroten van de
4
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koopkracht leidt tot een verandering van de kijk op
de wereld en de samenleving. Als een land rijker
wordt gaan bepaalde culturele ontwikkelingen
‘in de lucht hangen’. Het gaat niet vanzelf, maar
door de ontwikkelingsfase van een land goed te
analyseren kun je wel veranderingen in het politieke
bestel of de gezinscultuur aanzwengelen die in
goede aarde zullen gaan vallen.
Op een steen van 3800 voor Christus staat een
Chaldeeuwse inscriptie met de verzuchting dat het
vroeger beter was en dat vindt tot heden ten dage
iedere samenleving. Maar god verhoede dat die
oude tijd terugkomt! Voor mij was het de eerste en
enige keer in Nicaragua en van een trend kan ik dus
niets zeggen. Een andere deelnemer was tien jaar
eerder in Matagalpa voor een project en om de taal

Aanrader
‘Eiland in de zoete zee’ is een artikel van Ynske
Boersma over het eiland Ometepe (en ook
een beetje over Solentiname) in het meer van
Nicaragua dat verscheen in Volkskrant Magazine van 4 februari 2017. Volgens Boersma is
Ometepe voor de rustzoeker een paradijselijke plek die bedreigd wordt door de aanleg
van een ‘tweede Panamakanaal’. ‘Ga gauw,
zolang dat kanaal er nog niet is’, raadt ze aan.
Voor degenen die het artikel gemist hebben:
het is nog na te lezen op http://www.volkskrant.nl/redactie/ynske-boersma~r10301/

de vrouwen van Las Diosas

te leren en zij kon verhalen over toen en nu. Ook in
Nicaragua gaat de economie vooruit. Ook Nicaragua
heeft een zonnige toekomst.

Cor Nonhof

Bezoek aan FEM in Estelí en
koffieplantage Las Diosas
Fundación Entre Mujeres (FEM) is een
vrouwenorganisatie. De organisatie heeft een
werkgroep in Estelí en diverse werkgroepen in de
regio. Het is een koepelorganisatie, opgericht in
1995, bestaande uit diverse plattelandsorganisaties
die na de revolutie in de jaren 70/80 versterking
nodig hadden. De stichting is niet politiek, noch
religieus. Het doel is vrouwen en gezinnen naar
onafhankelijkheid en ontwikkeling te leiden.
Uit onderzoek was namelijk gebleken dat veel
vrouwen analfabeet waren en over geld noch grond
beschikten, geen zeggenschap hadden, wel geweld
ondervonden en vaak ongehuwd moeder waren.
We komen bijeen in het ruime kantoor van de
stichting, samen met Juanita uit Miraflor; Cynthia
uit Galicië, Spanje; Kristianne, een jonge boerin die
met een beurs van FEM studeert; Tenia, boerin en
sociologe; Verónica, oprichter van FEM; ondernemer
Fabricia en María, medeoprichter van FEM en lid van
de overkoepelende coöperatie Las Diosas, die onder
andere biologische koffie teelt.
FEM heeft economische projecten en projecten die
je onder de noemer empowerment zou kunnen
vatten. De medewerkers begeleiden vrouwelijke
producenten met trainingen, advies en leningen.
Ook organiseren ze een wekelijkse markt en er is
een lunchroom. Op diverse momenten werkt men
aan beleid voor de toekomst, om problemen als
mislukte oogsten en de klimaatverandering het
hoofd te bieden.
De medewerkers geven tevens voorlichting over
gezondheidszaken. De stichting organiseert
zelfhulpgroepen en demonstraties en werkt samen
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met organisaties voor mensen/vrouwenrechten. Het heeft een beurzenfonds
voor goede studenten en dat werpt vruchten af omdat de meisjes met een
beurs na hun studie veelal in goede posities vertegenwoordigd zijn. FEM bezit
ook een mobiele kliniek voor bevolkingsonderzoek (borst -en baarmoederhals).
Na de presentatie gaan we op excursie, met de pick-up de bergen in naar de
koffieplantage van Las Diosas: een koepel van acht vrouwencoöperaties die
sinds 2004 bestaan, met gronden verspreid over vier gemeenten. In 2012 is Las
Diosas als centrale koepel opgericht. Diverse vrouwen wachten ons op en heten
ons hartelijk welkom. De coöperatie heeft certificaten voor hygiënisch werken
en exporteert ruwe koffie naar de VS. Verspreid over de dorpen zijn er naast de
koffieplantages ook kwekerijen van de Rosa de Jamaica, vertaald met hibiscus,
maar toch een andere bloem. Van deze Rosa maken de vrouwen thee, jam en
wijn.
Dit gastvrij onthaal en de tevens leerzame excursie wordt afgesloten met een
gezamenlijk maal onder de koele veranda. Dank aan alle hardwerkende en
geïnspireerde coöperatie-leden.

Leonie Zweekhorst

Rosa de Jamaica
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Breuk(en) in onderwijsreis?
Al vanaf de start heeft de Stedenband de aandacht voor het onderwijs in onze zusterstad
hoog in het vaandel. De bouw van kleuterschool La Chispa in de wijk Walter Mendoza
spreekt bij velen nog erg tot de verbeelding. Maar ook nu na meer dan dertig jaar zijn
er nog veel Tilburgse vrijwilligers die zich bovenmatig inzetten voor de verbetering van
het onderwijs in Matagalpa. Bij de subsidie-aanvraag aan de Gemeente Tilburg voor
de komende drie jaar werd ook het onderwijs als een van de drie pijlers van ons werk
benoemd.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat al vanaf 1993 iedere twee jaar een groep
leerkrachten uit Tilburg geheel op eigen kosten in hun eigen vakantietijd de
reis naar Nicaragua ondernemen om de zusterscholen te bezoeken, workshops
te geven aan groepsleerkrachten en studenten, projecten tegen kinderarbeid
te steunen en de onderwijsvakbond in Matagalpa concrete hulp te bieden. En
het is bijna weer zo ver! Op 15 april vertrekt een zeer gemêleerd gezelschap
van stedenbandvrijwilligers naar Matagalpa. Voor de dertiende keer wordt
een zogenaamde onderwijsreis georganiseerd. Dit jaar bestaat de groep
uit Wies, Elly, Marjo, Mayke, Gé, Bernite en Frans, (ex)leerkrachten van de
actieve stedenbandscholen Panta Rhei en Zonnesteen, Karin en Mariëtte,
deskundige rekendocenten van de pabo uit Tilburg, Toon en Wil, onze fanatieke
onderwijsvakbondsleden, Yvy als tolk/vertaler en Rob, als bestuurslid van de
Stedenband.
Hoofdzaak in het reisprogramma zijn de workshops die de onderwijsmensen van
basisonderwijs samen met de pabodocenten gaan geven aan leerkrachten van
de zusterscholen én studenten van de pabo in Matagalpa (de Escuela Normal
José Martí). Dit jaar is het de bedoeling dat we het rekenonderwijs van de
breuken aan de orde stellen. Rond dit bij het rekenen moeilijke onderwerp zijn
de docenten en studenten van de Tilburgse en Matagalpese opleidingsinstituten
al een tijdje bezig met het uitwisselen van praktijkervaringen. Gedurende ons
bezoek willen we dat verdiepen.
Rekenen, en dus ook het rekenen met breuken kan en moet aantrekkelijker,
met meer begrip, uitgaande van concrete voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.
Na een dag pittige theorie en praktische workshops krijgen leerkrachten en
studenten de opdracht de opgedane kennis de volgende dagen in hun eigen
groep vorm te geven. De leerkrachten uit Tilburg mogen de lessen volgen en
nadien in een gesprek ‘tips en tops’ geven aan betrokken uitvoerders van de
‘nieuwe’ rekenstrategie. Dat is nog een hele klus, want we hebben een dertigtal
leerkrachten van tien verschillende zusterscholen in Matagalpa en zeker vijftien
studenten van de Matagalpese opleidingsinstituut José Martí die deelnemen aan
de workshops.
schoolgaande kinderen in Matagalpa
foto: Toon Oomen

Karin en Mariëtte hebben zich ook ten doel gesteld
de pas twee jaar bestaande band tussen de twee
opleidingsinstituten verder vorm te gaan geven. Dat
zal ongetwijfeld een aantal gesprekken inhouden
met directie en docenten van José Martí. Zij zullen
daarbij op een geweldige manier worden bijgestaan
door Yvy Samandu, die als tolk in ons gezelschap
meegaat.
Naast deze hoofdactiviteiten willen we natuurlijk
ook de bestaande projecten van onze Stedenband
gaan bezoeken. Het geboortebos, de vrouwen van
FUMDEC, de koffieboeren van de koffiecoöperatie
UCA in San Ramón, het Casa Materna, de Clínica
Materna, de collega’s van de onderwijsvakbond
ANDEN, de Hormiguitas en nog vele andere
organisaties zullen door deelnemers aan deze
onderwijsreis bezocht worden. En natuurlijk willen
we ook nog genieten van al die mooie natuur,
de vriendelijke mensen, het gastvrije onthaal, de
jarenlange vriendschap, de warme contacten in
Matagalpa en wijde omgeving.
Kortom ... drie weken Matagalpa, het zal ook nu
weer omvliegen. Ongetwijfeld komen we met een
schat aan ervaringen terug naar Tilburg, terug naar
onze achterban, terug naar jullie, lezers van de
¡Cómo No!

Frans Couwenberg

Wil je meer weten over onze reis, volg dan het blog op de website
van de Stedenband Tilburg Matagalpa. Ook ná onze reis willen we
jullie verslag doen van onze ervaringen. We hebben er zin in!
de Zonnesteen
foto: internet

Panta Rhei
foto: internet
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Onderwijsreis naar Matagalpa van 15 april tot 5 mei 2017
Stop Kinderarbeid! Alle Kinderen naar School!
Wil Boonman en ik, Toon Oomen, gaan tijdens de onderwijsreis projecten ‘Stop
Kinderarbeid’ en ‘Alle Kinderen naar School’ bezoeken. Wij, leden van de onderwijsvakbond AOb en ook anderen, ondersteunen trainingen voor leerkrachten
om kinderarbeid tegen te gaan, dat deden we al in San Dionisio en Rancho
Grande en in het afgelopen jaar hebben dertig leerkrachten uit de omgeving
Matiguás aan zo’n training deelgenomen. Een aantal van deze dertig willen we
bezoeken en vragen naar hun ervaringen. Ook denken we erover een vierde
training te gaan organiseren, in samenwerking met de UNAN (de universiteit uit
Matagalpa), met ANDEN (de onderwijsvakbond in Nicaragua) en natuurlijk met
‘ons’ Comite Mano Vuelta. Kinderarbeid en schooluitval hebben alles met elkaar
te maken, het is een hardnekkig probleem, niet alleen in Nicaragua. Zo ondersteunt de AOb (landelijk) een project in een ander dorp in de regio Matagalpa,
namelijk La Dalia. Dat project is een deel van een groot project in diverse andere
landen tégen ‘kinderarbeid’ en vóór ‘alle kinderen naar school’.
Eén van de ontwikkelingsdoelen is: inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen. Hieraan willen we als Stedenband Tilburg-Matagalpa werken,
tijdens de onderwijsreis van dit jaar geven we hier speciale aandacht aan.

Alle kinderen naar school!
foto: Toon Oomen

Volg ons op Facebook en de reisblog
www.tilburg-matagalpa.nl

Koffiecoöperatie UCA San Ramón
geeft inzicht
Vanuit Tilburg ondersteunen wij als Stedenband Tilburg-Matagalpa de koffiecoöperatie UCA
San Ramón; het betreft zowel een lening als een gift en wel aan zestig families, die deel
uitmaken van verschillende kleine coöperaties in het dorp San Ramón, vlakbij Matagalpa.
Zij informeren ons wat ze tot nu toe gedaan hebben met het geld. Uiteraard gaat het
over verbeteringen van de verbouw en productie van koffie met name door middel
van workshops aan de verbouwers, mannen én vrouwen. Hen ontbreekt het vaak aan
kennis. Maar er is méér: de productie staat namelijk niet op zich zelf, deze vindt plaats
in familieverband, de kinderen, de vaders en de moeders zijn hiermee bezig. Ook het
genderelement krijgt in deze workshops grote aandacht.
Terugblik op de workshops:

Toon Oomen in gesprek met Blanca Rosa
Molina van de UCA
foto: STM

Zorg voor de grond
De families doen praktische kennis op en leren vaardigheden om de grond goed
te bewerken. Antwoorden op vragen als hieronder komen aan de orde:
Wanneer kan de grond water vasthouden en wanneer niet?
Welke percelen van de coöperatie zijn kwetsbaar?
Hoe beschermen we de waterbronnen?
Hoe maken we (stenen) dammen in de rivier, zodat het water niet te snel
afgevoerd wordt?
Hoe moeten we drainages aanleggen om het water niet weg te laten stromen?
Welke percelen gaan we herbebossen?
Waarom moeten we het verbranden van percelen tegengaan en is ploegen geen
goede zaak?
Ook wijzen ze in de workshop erop géén chemische middelen te gebruiken in
de buurt van waterbronnen.
Over welke grond hebben ze het? Om het praktisch te maken, ging men ter
plekke op onderzoek uit om de eigenschappen van de grond te leren kennen:
de kwaliteit, de vochtigheidsgraad, allerlei diertjes die er leven, zelfs de kleur
geeft informatie. Men maakte een gat van twintig centimeter diep om de
samenstelling van de grond te leren kennen en men nam monsters mee
voor onderzoek van structuur, doorlaatbaarheid van water, voedingsstoffen
daarbinnen etcetera. >>
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Breng de hoogteverschillen in kaart
Een apparaat dat men aanduidt met de naam ‘apparaat A’, dient om de
hellingsgraad van de akker in kaart te brengen. Op die helling worden
‘drempels’ opgeworpen van dood en levend materiaal, aanwezige
oneffenheden worden geslecht. Ze proberen zo erosie, veroorzaakt door van de
berg stromend water, tegen te gaan.
In het veld gingen de families aan de slag met de opdracht om de hellingshoek
te berekenen en de afstand bepalen tussen de voren waar de koffieplanten
geplant zouden worden.
Tijdens één van deze bijeenkomsten werd ook uitgebreid stilgestaan bij
de veiligheidsmaatregelen die men in acht moet nemen bij het hebben
en gebruiken van chemische middelen. Men ontmoedigt het gebruik van
chemische middelen. De coöperatie UCA San Ramón streeft naar de productie
van biologische (+fairtrade) koffie, waarin pesticiden en kunstmest niet thuis
horen.

koffieplant
foto: internet

Het ontwerpen van bosbouwsystemen
Om dit thema te behandelen stelde men voor om economische- ,
landbouwkundige- en milieucriteria te hanteren om boomsoorten te selecteren
die passen bij de verbouw van koffie en cacao alsook om het planten van de
jonge aanplant zo goed mogelijk te doen (afstand tussen de planten, de rijen
waar geplant wordt, visie op natuurlijk herstel en onderhoud). Hierbij moet
men wel uitgaan van de (hoge) ligging van het veld, de karakteristieken van het
gewas en de geselecteerde boomsoorten.
Om de praktische opdracht uit te voeren, verdeelde men de deelnemende
families in twee groepen. Ze moesten die bomen inventariseren én oefenen
in het ontwerpen van bosbouwsystemen, zo ook een antwoord vinden op de
vraag hoe een stuk grond te bewerken waar weinig (of geen) water komt.
Conclusie: het beschermen van een waterbron en het handhaven van de
hoeveelheid bomen is zéér belangrijk. Men moet wel altijd rekening houden
met de afstand tot de planten en het zaaigoed. Aan het eind van de workshops
waren de families zich bewust van de boomsoorten die het best geplant kunnen
worden in de koffieplantage en welke voordelen deze bomen bieden.

koffieplantage in San Ramón
foto’s: Toon Oomen

Geïntegreerde aanpak van watergebruik en koffieverbouw
De bedoeling van deze workshop is dat de families de doelen kennen van
de ‘geïntegreerde aanpak van waterverbruik’ en dat ze dan een actieplan
uitvoeren met betrekking tot de verbeteringen van de koffieverbouw. Hier is
het betrekken van de gemeenschap belangrijk, zo ook het samenwerken met
andere instellingen, andere coöperaties, met de gemeente etcetera. Zo is er een
analyse gemaakt van de waterkwaliteit voor de consumptie, ze hebben ook
plaats ingeruimd voor het monitoren van de waterbron: wat is de hoeveelheid
die de bron opbrengt zowel in de zomer- als in de winterperiode.
In de verwerking van koffie verbruikt men veel water en de restproducten zijn
milieuvervuilend. Men probeert dit onder controle te brengen en te houden
door het meten van de hoeveelheden afval.

Conclusies van het proces:
* Het was belangrijk om het scholingsproces in te delen in diverse thema’s. De
families discussieerden, analyseerden de koffieverbouw in praktijk. Het ging
immers om het verbeteren van de resultaten.
* De afspraak met de families was te komen tot een praktijk van
onderhoud plegen van de grond en het water alsook het bepalen van het
hellingspercentage van de percelen gebruikmakend van ‘apparaat A’. Ook
het herbebossen met boompjes met verbetereigenschappen voor de grond
en het planten van bomen voor de voeding die een brede diversificatie van
koffieplantages toestaat.
* Er werd groot belang gehecht aan de praktijk en behandeling van ecologische
landbouwproducten in de koffieplantages en ander zaaigoed binnen het
boerenbedrijf. De deelnemers verplichtten zich er toe het geleerde op hun
bedrijfje in praktijk te brengen.
* Het aanbrengen van verbeteringen in de verwerking van koffie en van het
afvalwater volgens tot nu toe voor hen onbekende criteria.
Met de opgedane kennis kunnen de deelnemers ook een betere kwaliteit van de
koffie garanderen én het traject van de koffie inzichtelijk maken.
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Bovenstaande vaak zeer concrete informatie geeft
enigszins een inkijkje in de gehouden workshops
voor de koffieboeren van de coöperatie UCA San
Ramón. Dankzij de ontvangen steun komen ze ertoe
het werk in de coöperatie een innovatieve impuls te
geven.

UCA San Ramón

vertaling en bewerking Toon Oomen

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

boomplantdag Noorderbos Tilburg
foto: Stedenband Tilburg-Matagalpa

Jaarverslag•2016

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

bij Panta Rhei
foto: Stedenband Tilburg-Matagalpa

in Oisterwijk bij de Tovervogel
foto: Frans Couwenberg

ontvangst door wethouder Mario Jacobs
foto: Jolman López
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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 gebieden die dicht bij onze stedenband staan. Op 2 maart werden onze plannen beoordeeld 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

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 Tilburg.
En dat alles realiseerden we zonder de bestaande contacten uit het oog te verliezen.
In het voorliggende jaarverslag leest u over de resultaten 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 vrijwilliger aan te melden. Natuurlijk kunt u als donateur
ook inzicht krijgen in de wijze waarop we als stedenband 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

Leeswijzer

Frans van Hoek bracht een fantastische elevatorpitch
voor het voetlicht.
foto: Ton van Rooij, gemeente Tilburg

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 plannen en resultaten.
Bovendien is een knip gemaakt, omdat de subsidie in 2016 per
half jaar is verstrekt.

Colofon I n h o u d

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
Anneke Kolen
Medewerker en samenstelling jaarverslag
Miranda van der Klaauw (coördinator)
Vormgeving
HD ontwerp • Tilburg • www.hdontwerp.nl
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1.

1e helft 2016
De drie Tilburgse basisscholen Panta Rhei, Zonnesteen en Koolhoven hebben in het voorjaar aandacht
besteed aan Matagalpa. In de klassen is gewerkt met
speciaal ontwikkeld, interactief lesmateriaal. Daarnaast 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 gefinancierd: 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.

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.

onderwijs

Onderwijs
Mondiaal partnerschap tussen
scholen, wijken en buurten

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

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 PABOproject.

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 beschikbaar gekomen voor de onderwijsvakbond Anden.

Kennisuitwisseling

Twee docenten van de Matagalpese PABO brachten
een tegenbezoek aan Fontys PABO Tilburg, waarvan
twee docenten in 2015 Matagalpa bezochten. Zij hebben kennis gemaakt met hun collega’s, het onderwijssysteem in Nederland en een aantal scholen bezocht
waar PABO-studenten stage lopen. Natuurlijk bezochten 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

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

stop kinderarbeid
foto: Comité Mano Vuelta

kinderen in hun nieuwe school
foto: Comité Mano Vuelta
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onderwijs

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

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 werkbezoek 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.

foto: Peter Kuijpers

Kunst in de wijk

In Natuurtuin Stokhasselt werd een prachtige muurschildering gemaakt. Soraya
uit Nicaragua en Suzanne uit Tilburg combineerden schilderkunst met mozaïek. Samen 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.

foto: Miranda van der Klaauw

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).

sportzaal Hormiguitas
foto: Hormiguitas
4

jaarverslag 2016 • Stedenband Tilburg-Matagalpa

op de PABO met studenten
foto: Miranda van der Klaauw

2.

1e helft 2016
Voor het microkredietproject werden in het begin van
het jaar een aantal fondswervende activiteiten georganiseerd 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 Nicaragua geregistreerd als instelling voor microfinanciering; er is voldaan aan alle voorwaarden. Fondsen voor
leningen worden in Nicaragua geworven, de scholing
voor de vrouwen betaalt de Stedenband. In 2016 ontvingen 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 innovatieve oplossingen te bedenken voor hedendaagse
problemen. Vervolgens worden de twaalf beste voorstellen geselecteerd voor verdere ontwikkeling en
presentatie op een markt en aan een jury, bestaande

uit ondernemers. Met de te winnen prijs kunnen de studenten hun idee verder ontwikkelen 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.

economie

Economie
Mondiaal partnerschap tussen
jongeren, vrouwen en ondernemers

Bereik in Tilburg:
250 personen met de diverse acties. 6 bedrijven/ondernemers/organisaties en hun netwerk.
Fondswerving:
Voor microkrediet werd 4.000 euro ingezameld, voor koffie
750 euro.
2e helft 2016
De koffiegroep organiseerde een interessante en goedbezochte filmavond in Cinecitta. Ook slaagde de groep erin om via diverse fondsen het benodigde bedrag binnen 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 begonnen 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 koffieteelt. 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

spinning voor het microkredietproject
foto: Cil de Vries

oogst van hibiscusbloemen
foto: Miranda van der Klaauw

In Tilburg is een nieuwe activiteit voor jongeren georganiseerd. De Krediet Challenge, 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 Economie, 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. >>

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

toeristen in Nicaragua
foto’s: Miranda van der Klaauw

economie

Toerisme

bezoek aan een tabaksfabriek

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.

3.

klimaat

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 opzetten van een Klimaatbos (of –fonds) in Matagalpa en Tilburg. Het idee is dat consumenten 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 Stedenband 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.

in het Klimaatbos bij León
foto: Stijn Couwenberg

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.

Bereik in Tilburg:
Ongeveer 10 deskundigen in verband met het Klimaatbos en
200 mensen met de plantdag.
6
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een eerder herbebost stuk land in Matagalpa
foto: Miranda van der Klaauw

Overige thema’s
Moeder- en kindzorg

overige thema’s/voorlichting/pr

4.
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 bevallen) eindelijk helemaal gaat overnemen, zodat particuliere initiatieven straks niet
meer nodig zijn.
werken aan de muurschildering
foto: Suzanne van Overbeek

Pipitos

Via onze partnerorganisatie Comité Mano Vuelta wordt met een fonds van docenten van PI-school de Hondsberg in Oisterwijk de vereniging los Pipitos in Esquipulas 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 voorbereid 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 ziekenhuis 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 gekoppeld. Het bereik van de website is af te lezen in bijgaande grafiek. Van het informatieblad ¡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 Tilburgse 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.

facebookpagina
stedenband
Tilburg-Matagalpa

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 Stedenband verscheen in totaal 15 keer in de regionale/lokale
pers. Leuk was het om een uur te gast te mogen zijn bij Omroep Tilburg.

Bezoekers website 2016

informatieblad
!Cómo No!
foto’s: HD ontwerp
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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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Even terug in de tijd ...
Nicaragua (1990)
Onderstaand delen van brieven die Jan Vugts in 1990 schreef aan zijn Hettie. Jan was als
coördinator van de Stedenband op een kort werkbezoek in Matagalpa. Zijn taak was het
om een ‘hanteerbaar rapport’ te schrijven over hoe de Stedenband verder zou moeten na
de verkiezingen van dat jaar, die tot veler verrassing waren gewonnen door de UNO (een
coalitie van veertien politieke partijen) van Violeta Chamorro. Ze wist 55 procent van de
stemmen te halen en versloeg daarmee Ortega. Veel Nicaraguanen waren de burgeroorlog
moe en hadden -al dan niet heimelijk- hun sandinistische sympathie ingewisseld voor de
vredesbelofte van de UNO. In de rood-zwarte stad Matagalpa kwam het verlies van het
FSLN als een donderslag aan. De situatie kort na de machtswisseling was nog allesbehalve
helder, zo lezen we in Jan’s persoonlijke relaas.
Matagalpa, 17 juli 1990
Hier in het huis van Rick en Francis is het heerlijk
rustig. De enorme regenbui is voorbij, het Klein
Orkest zorgt voor een plezierige achtergrondmuziek,
de kraan drupt en de twee poezen snurken of
proberen af en toe op een tafel te komen. Rick
en Francis zijn afgelopen zondag voor tien dagen
naar Costa Rica vertrokken. Ik vind het wel lekker
om nu eens even alleen te zijn want alles bij elkaar
genomen maakt de situatie hier toch veel indruk
op me. Al die veranderingen die via ontmoetingen
met oude bekenden mij ter ore komen. Patricia
heeft Anneke en mij gisteren uitgebreid ingelicht
over de dagen direct na de verkiezingen. Vanaf
het moment dat zij zich realiseerde dat het F.S.L.N.
de verkiezingen ging verliezen was het een diep
trieste bedoeling in Matagalpa. Geen vreugde, niets.
Droefenis, onzekerheid en geen enkele motivatie om
het werk te hervatten en dan de intrede van Frank
Lanzas in het gemeentebestuur als burgemeester.
Met Frank heb ik inmiddels ook al een gesprek
gehad en daarom kan ik me beter voorstellen hoe
het moet zijn voor mensen als Patricia om ook
maar één dag, als hen dat al is toegestaan, te
moeten werken met zo’n type. En dan is er behalve
Frank Lanzas nog een zekere Felicitas de Grungel
aanwezig bij het gesprek. Zij is gemeenteraadslid
en tevens werkzaam binnen de gemeente (iets dat
overigens verboden is volgens de gemeentewet)
en benoemd als hoofd van de commissie cultuur.
Lucy González kent deze vrouw maar al te goed
want in 1976/1977, toen Lucy nog actief was
in de studentenbeweging en ondersteuning gaf
aan bewoners van de wijk in de buurt van het
regionale ziekenhuis, toen stonden de wijkbewoners
tegenover señora Felicitas die met behulp van de
guardia van Somoza deze mensen van hun grond
wou verdrijven. En nu 13/14 jaar later staan ze
opnieuw tegenover elkaar. Nu in de gemeenteraad
die overigens nauwelijks functioneert. En zo worden
een aantal ontmoetingen nogal bepaald door de
enorme politieke tegenstelling tussen F.S.L.N en
UNO. Het bontst maakte het nog vanochtend Dr.
Serrano: de nieuwe regionale directeur van het >>
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Jan Vugts eind jaren tachtig op bezoek in de
bibliotheek van Matagalpa
foto: Heleen Bos
Ortega doet na de verkiezingen in 1990
Violeta Chamorro de presidentssjerp om
foto: La Prensa

Tomás Borge
foto: internet

Francis Hemmelder en Rik Wasser, destijds
contactpersonen in Matagalpa
foto: fotograaf onbekend
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ministerie van Gezondheidszorg bepleitte een sterke
depolitisering van de gezondheidszorg. Het gaat om
goede technici/artsen ongeacht politieke voorkeur.
Alsof hij zelf niet ook een politieke stellingname
heeft en bovendien maakt hij Edith uit voor een
sandiniste, enkel en allen omdat ze deelneemt
aan F.S.L.N. manifestaties. Toen ik vanmorgen met
hem in gesprek was moest ik sterk denken aan
Hollandse politici van centrum-rechtse allure die
‘linkse’ mensen bij alles beschuldigen dat zij politiek
bedrijven terwijl ze zelf doen alsof ze opereren
in het algemeen belang. Zo was Serrano aan het
einde van het gesprek ook wel geïnteresseerd om
te weten of wij een organisatie voor het volk waren
of een organisatie partidista (voor één bepaalde
partij). Allemaal niet eenvoudig om dit te verwerken,
dit aan te horen en daar ook nog iets zinnigs mee
te doen (even lekker gedoucht en muziek van de
Veulpoepers opgezet). Want dit bezoek moet toch
leiden tot een duidelijk plan voor de toekomst
waar de SSTN en overige betrokkenen mee uit de
voeten kunnen. Dat betekent dat ik mijn indrukken
om moet zetten in een hanteerbaar rapport, zo
mogelijk ontdaan van mijn strikt persoonlijke,
emotionele indrukken of in ieder geval gescheiden
van elkaar beschreven de emotionele en zakelijke
indrukken. Iets wat natuurlijk moeilijk of niet te
scheiden is van elkaar. Want ik, mens van vlees en
bloed, heb vertrouwen in sommige mensen en wil
de nieuwe organisaties waarin zij werkzaam zijn
een kans geven met de projecten waarvan ik denk
dat de armeren in Matagalpa kunnen profiteren.
En dan zijn het behalve de NGO ‘centro del
movimiento comunal’ een project dat ‘t eenvoudigst
te omschrijven is als een juridische EHBO of een
rechtswinkel. Of in ieder geval een instantie waar
mensen gratis rechtsbijstand kunnen krijgen. Iets dat
zeer belangrijk zal worden nu de regering al enkele
decreten heeft afgekondigd in mei die diep ingrijpen
in de ‘verworvenheden’ van de revolutie voor de
arbeiders en boeren.

Matagalpa, 19 juli 1990
!La revolucion sigue ... Ni un paso atras!
Vanochtend raakte ik zozeer geëmotioneerd dat
mijn ogen tranerig werden en er een flinke brok
in mijn keel kwam. Ik stond in het park (dat van
de comedor) kijkend in de richting van de calle
central. Daar kwam een lange stoet van mensen
aan met talloze rood-zwarte vlaggen. Zij vulden
het veld dat hier ingeklemd ligt tussen de calle
central en de calle de los bancos en dat sinds een
tijd schijnt omgedoopt te zijn in de Plaza 18 de
Julio. Tegen de blinde muur die deze plaza aan één
zijde begrenst is een podium opgesteld en uit de
luidsprekerboxen ter beider zijde klinkt vrolijke en/
of revolutionaire muziek. Het doet mij goed om te
zien hoevelen er hier op deze viering van de 11e
verjaardag van de revolutie afkomen. Zo straks zal
Tomás Borge een speech houden. En deze keer
hoeven er toch niet veel mensen mee te lopen die
in hun hart misschien veel meer op de UNO-lijn
zitten zoals dat gebeurd is met de slotmanifestatie
van het F.S.L.N. bij de verkiezingen. Deze mensen
zullen toch veel meer echt geloven in het F.S.L.N.
Mijn tranen worden echt en ik neem maar even
mijn zakdoek; het blijft overigens beperkt tot enkele
tranen maar dat is al zeer uitzonderlijk voor mij. De
overwinning op dictator Somoza elf jaar geleden
10
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is toch de aanleiding dat ik, en met mij, of beter
gezegd, en vele anderen zich al jaren inzetten in
het solidariteitswerk met Nicaragua. Het proces dat
toen een beslissende omwenteling onderging en
dat in een fase belandde waarin het de afgelopen
tien jaren zoveel tegenstand ging ondervinden is
toch zeer inspirerend en nog steeds voldoende de
moeite van het steunen waard. Tomás was in zijn
toespraak weer vlammend zoals zo vaak en wat
mij erg aansprak was zijn nadruk op de noodzaak
om door te strijden en een front te blijven vormen.
Deze 19de juli vormde ook het begin van het eerste
congres van het F.S.L.N. dat nu dus begint en zal
uitmonden in een centrale landelijke bijeenkomst
in februari 1991. Het F.S.L.N. zal weer uitgebreid
met alle geledingen gaan discussiëren over de
fouten en goede dingen uit het verleden en over
de toekomst van de partij. De partij die zonder
meer een opener karakter zal gaan krijgen. Zo’n
viering geeft me toch weer hoop voor de toekomst
alhoewel ik me op het moment dat Tomás dat
aanhaalt ook al te goed besef dat het land moeilijke
tijden tegemoet gaat. Het zal niet bij de staking
van begin juli blijven. Een artikel in Nuevo Diario
van vandaag maakt zo bv. melding van uitspraken
van Virgilio Godoy, vice-president. Godoy heeft de
vorming van de zogeheten ‘comité’s van nationale
redding’ (opgericht vorige week) verdedigd met
het argument dat zij zijn opgericht om de zwakke
regering te ondersteunen. Tomás Borge noemde
deze comité’s rechtse doodseskaders en daar lijken
ze inderdaad meer op. Het gevaar van grootschalig
gewapende conflicten blijft aanwezig. Godoy c.s.
zijn zwaar gefrustreerd over het feit dat de regering
van Violeta niet is overgegaan tot het ontslaan
van Humberto Ortega (chef van het leger) en René
Vivas (hoofd van de politie). Zij hebben immers
onvoldoende hard opgetreden. Gelukkig dat deze
twee onderdelen nog in handen zijn van sandinisten
en voor de meerderheid bestaan uit sandinistische
mensen. Zodra een regering beschikt over een
politie- en legerapparaat dat gewelddadig optreden
tegen haar eigen bevolking niet schuwt dan leidt dit
tot nog veel meer doden en gewonden en repressie
tegen vakbonden etc. Nu komt deze repressie van
rechtse elementen die sandinistische kaders doden
of bedreigen. Zoals Rodulfo, actief bij de CST hier in
Matagalpa en werkzaam op het CPES, die wij vorige
week spraken en die na afloop van ‘t interview
zei dat ze al enkele malen bij hem aan de deur
waren geweest. Tsja, toch wel link. Vandaag tijdens
de bijeenkomst zag ik ook twee personen lopen,
beide met een zonnebril en een van hen met een
portofoon, die ik niet vertrouwde. Maar misschien
waren het ook wel gewoon stille, wie weet. De
koffie pruttelt en zo dadelijk zal ik nog eens een
keertje naar het journaal kijken.

Jan Vugts
Jan Vugts was vertegenwoordiger van Tilburg in Matagalpa (1986-1987),
daarna SSTN-coördinator (1989-1996) en ten slotte voorzitter van de
Stedenband (1998-2001). Op dit moment werkt hij vanuit Bureau Ver(?)
Antwoord samen met de Stedenband, onder meer in de koffiewerkgroep.

bijeenkomst UNO in Matagalpa
foto: Ron Holman
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Leerlingen Durendael organiseren
investeerdersavond
In de vorige ¡Cómo No! informeerden we u over het project ‘Maak winst voor Matagalpa’.
Een project voor jonge ondernemers waaraan, in samenwerking met 2College Durendael
Oisterwijk, dit schooljaar wordt gewerkt.
Eerder ontving elke derdejaars vmbo-gt leerling,
die deelneemt aan het vak Ondernemerschap
een lening van 25 euro van de Stedenband
Tilburg Matagalpa. Een mooi startkapitaaltje,
maar onvoldoende om een levensvatbaar bedrijfje
te kunnen starten. Daarom organiseerden de
leerlingen op 18 januari in Rabobank Hart van
Brabant te Oisterwijk een avond voor bereidwillige
investeerders om op deze manier extra geld te
genereren voor hun onderneming.
Binnen elke onderneming zijn de taken verdeeld.
Er is een algemeen directeur, een financieel
verantwoordelijke, een creatieve kracht, iemand die
de inkoop regelt en een ander die belast is met het
regelen van de verkoop. Elke onderneming heeft de
keuze gemaakt voor een bepaald product.
Die avond presenteerden tien bedrijfjes hun
product aan een geïnteresseerd publiek met als
doel zoveel mogelijk investeerders te interesseren
voor hun product. De producten varieerden van
diverse gadgets voor de smartphone tot een
meeneemslabak of deken met voetenzak voor een
lui avondje op de bank. Na de presentaties boden de
verschillende bedrijfjes in spé hun aandelen te koop
aan voor de prijs van vijf euro per stuk. Deze vonden
gretig aftrek bij de ongeveer 150 belangstellenden.
In de loop van de avond werden de leerlingen
steeds enthousiaster. Zeker toen bleek dat bijna elke
onderneming voldoende aandelen verkocht had om
met hun bedrijfje van start te kunnen gaan.
Binnenkort brengen de leerlingen hun product aan
de man: op straat, via hun netwerk en via social
media. Kijk uit naar de jonge ondernemers van
2College Durendael Oisterwijk. In het gevarieerde
aanbod van de diverse bedrijfjes zit ook zeker een
product waar u al lang naar op zoek bent of wat uw
nieuwsgierigheid wekt!
Voor het bedrijfje dat de meeste winst maakt voor
het Microkrediet voor vrouwen en koffieboeren in
Matagalpa, stelt de Stedenband een mooie prijs
beschikbaar.
Wordt vervolgd!

Diny van de Pas
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tijdens de investeerdersavond
foto’s: Petra Bekkers
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Spinning & driving
Het weekend van 14 en 15 januari was voor de vrouwengroep een zeer actief weekend
met de spinning op zaterdag en de bridgedrive op zondag.
De spinningmarathon werd dit jaar gehouden in de sportschool B-me waar wij enthousiast
zijn onthaald door de eigenaars van de sportschool, Olga en haar echtgenoot Bart. Olga
heeft in de voorbereiding van ons evenement een stevig aandeel gehad en aangezien de
vergaderingen plaats vonden in de kantine (lees restaurantgedeelte) van de sportschool
waren we als werkgroep gewend en verwend met de gezellige ruimte en sfeer.
Cil en ik van de vrouwengroep werden ondersteund
door de stagiaire Kris en vrijwilligster Floor van
de Stedenband. Twee frisse jonge vrouwen met
eigen ideeën en inbreng. Dan merk je echt hoe
belangrijk en leuk het is dat jongeren meedenken
en werken bij activiteiten van onze Stedenband.
Dus Stedenbanders, laten we gezamenlijk nog eens
proberen een extra inspanning te doen om jongeren
enthousiast te krijgen voor een of andere activiteit
die we in de planning hebben. Het is de moeite
waard!

ook iets doet aan de sfeer. We mogen wel stellen dat de spinningmarathon
succesvol is geweest.

In de vorige ¡Cómo No! heb je al kunnen lezen
dat met de verandering van sportschool ook de
opzet van de spinning veranderde. Dit jaar hadden
we hadden in de ochtend individuele fietsers en ‘s
middags groepen. Dat was nieuw. Voor 300 euro
kon een groep heel de spinningruimte afhuren met
dertig fietsen. Drie groepen hebben daar gebruik
van gemaakt en je kunt je voorstellen dat dat

Het hele weekend Spinning & driving leverde 3000 euro op. Bij de bridge waren
er ook nog giften.

Over de bridgedrive van de zondag hebben we eigenlijk niet zoveel nieuws te
melden behalve dat het weer een gezellige zondag is geweest in de reeks saaie
zondagen van de maand januari.
Onder de perfecte leiding van Berty en Martin verliep de dag gladjes en waren
de zeventig deelnemers weer heel tevreden. Hun spontane: ‘tot volgend jaar’
klonk ons dan ook prima in de oren.
De wisselbeker ging dit jaar naar Corry Hermans en Corry Govaerts. Aan hun
om die het volgend jaar te verdedigen.

Als we de activiteit van spinning door willen zetten, moeten we op zoek naar
een nieuwe sportschool. Wie is er bekend in die wereld en wie zou eraan mee
willen werken? Wij houden ons aanbevolen voor goede ideeën.

Len Linthorst

gift tijdens de spinningmarathon
in sportschool B-me
foto: Toon Oomen
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Dé foto van ¡Cómo No!

Miranda en Leonie achterin een pick up
tijdens hun reis naar Nicaragua
foto: Stedenband Tilburg-Matagalpa

