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Voorwoord
Voor de verslaglegging van ons activiteitenjaar 2006 is de volgorde aangehouden van de
beschrijving van de producten in het Activiteitenplan 2006, zodat - voor wie dat wil - een vergelijking
gemaakt kan worden tussen de plannen en de resultaten. Hier en daar hebben vrijwilligers van de
werkgroepen een persoonlijke impressie geschreven van zaken die voor hun groep dit jaar belangrijk
waren.
Diverse kleine en grote hoogtepunten werden het afgelopen jaar bereikt. In de eerste helft van het
jaar was de Stedenband met een zeer divers aanbod zichtbaar in de stad tijdens de
Tilburg-Matagalpa Weken. Er werd gediscussieerd, geluisterd, gegeten en gevierd.
Daarnaast waren er in de loop van het jaar twee kleinere culturele activiteiten: een poëziemiddag
met een Nicaraguaanse dichter en een schilderweek met een Nicaraguaanse schilder. De milieugroep
ontwikkelde een aantal nieuwe producten om hun werk onder de aandacht te brengen en hun ﬁetstocht
werd dit jaar goed bezocht.
Op het terrein van de zorg werd de kiem gelegd voor samenwerking met een aantal Tilburgse
zorginstellingen en leden van de vrouwengroep bezochten Matagalpa voor een ontmoeting met oude
en nieuwe bekenden.
Dit verslag maakt duidelijk dat de Stedenband een actieve organisatie is die op serieuze wijze werk
maakt van internationale samenwerking op lokaal niveau. Alle mensen en organisaties die betrokken
zijn bij ons werk mogen trots zijn op wat we samen bereiken.
Een woord van dank aan alle betrokkenen is dan ook op zijn plaats!

Onthulling van de muurschildering, gemaakt door leerlingen van
OBS-Panta Rhei onder begeleiding van Julio César Moreno
foto:OBS-Panta Rhei

Julio César Moreno, Nicaraguaanse schilder
foto:Francine van Werde
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1.Scholenbanden
De scholenbanden vanuit de scholen Hoogvenne (nu Zonnesteen geheten), Panta Rhei,
de Hondsberg (Oisterwijk), Kruisstraat en
Gandalf (’s Hertogenbosch) zijn voortgezet;
de Sporckt is afgehaakt.
In totaal zijn ongeveer 2000 leerlingen,
2000 ouders en 150 docenten bereikt.
Op alle scholen is in de jaarlijkse projectweek
een educatief project gerealiseerd en hebben
leerlingen gecorrespondeerd met hun leeftijdgenootjes in Matagalpa. Tevens zijn er in april
Nicaraguaanse gasten op bezoek geweest en
heeft Panta Rhei in oktober een project gedaan met een Nicaraguaanse muurschilder.
De onderwijsgroep heeft, op verzoek, aan
andere stedenbanden met Nicaragua een CD
beschikbaar gesteld met bruikbare projecten
en materialen.
Alle activiteiten en sponsorlopen hebben (incl.
verdubbeling) 30.000 euro opgebracht voor
de scholen in Matagalpa.

Dieren in Matagalpa
Lesbrief 2006

Het blijft ons inspireren…
“2006 was voor de onderwijsgroep een jaar van rustige uitbouw van onze activiteiten op de eigen
scholen. Helaas gebeurde wat al dreigde. Basisschool de Sporckt verbrak het contact met de
basisschool in Solingalpa. Er was niet voldoende draagvlak meer bij het lerarenteam van de
Tilburgse school. In Matagalpa kwam het bericht als een donderslag aan.
Tijdens het bezoek van Teresa Ruiz en Isaura Chavarría in de Tilburg-Matagalpa Weken in april,
bezochten zij de zusterscholen en vertelden daar op een prima wijze wat de scholenband voor de
kinderen, hun ouders en het personeel op de scholen betekent. Zulke bezoekjes, zeker nu ze
verluchtigd werden door muziek en zang van het duo Hijos del Maíz, worden door onze kinderen met
groot enthousiasme gevolgd.
Ook dit jaar weer werd in het voorjaar een educatief project samengesteld, met als thema
‘Dieren in Matagalpa’. Zowel voor de onderbouw als voor de bovenbouw van het basisonderwijs was
er zeer aantrekkelijk materiaal. Het werd dan ook met veel plezier door kinderen en leerkrachten op
onze scholen behandeld. Met moderne leermiddelen (PowerPoint) kregen kinderen goed inzicht in de
verscheidenheid aan dieren in Nicaragua.
Daarnaast waren er op de scholen weer tal van sponsoractiviteiten. Verkoop van zelfgemaakte
spulletjes, een feestavond, een sponsorloop. Elk kind van elke zusterschool zette haar of zijn beste
beentje voor. Het resultaat mag er dan ook weer zijn (zie hierboven).
Bij het Comité Mano Vuelta zijn de aanvragen voor ondersteuning in behandeling. Daarbij zijn de
gebruikelijke aanvragen zoals didactisch materiaal, herstel en bouw van lokalen, materiaal voor de
leerlingen, etc. Bij de SSTN is een volledige verantwoording van inkomsten en uitgaven voorhanden.
Via het landenprogramma van het Landelijk Beraad Stedenbanden (LBSNN) liggen er mogelijkheden
om het beroepsonderwijs in Nicaragua, en dus ook in Matagalpa, te versterken. In samenwerking
met Cinop (adviesorganisatie voor innovatie van beroepsonderwijs) en een van onze bestuursleden
zal daar in de komende jaren extra aandacht aan worden besteed. Vanaf september 2006 is een
grote groep onderwijsmensen, samen met vertegenwoordigers van de werkgroep Salud, bezig een
nieuwe onderwijsreis in mei 2007 voor te bereiden. Bijzonderheid daarbij is dat we via het subsidieprogramma Xplore proberen zo’n 15 jongelui naar Matagalpa te laten gaan.
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CD-van Hijos del Maíz, ook traden ze op en maakten samen met kinderen muziek op scholen
foto’s: Harri Aarts, Miranda van der Klaauw

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

foto’s: Miranda van der Klaauw, Gé Mooren

Voor de deelnemers aan de onderwijsactiviteiten van de SSTN is en blijft het een belangrijke zaak.
Van groot belang om de kinderen in onze eigen scholen steeds bewust te laten worden van de kansen
en bedreigingen die er voor leeftijdgenootjes in Nicaragua zijn. Het blijft ons inspireren…”.
Frans Couwenberg, werkgroep onderwijs
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2.Scholierencompetitie
Ongeveer 60 leerlingen van de middelbare
scholen Odulphus, Beatrix en Cobbenhagen
hebben voor de tweede keer meegedaan
aan de scholierencompetitie. Als extra
opdracht richtten leerlingen de etalages
van ons pand aan de Stationsstraat in.
Deze waren gedurende drie weken zichtbaar voor publiek.
Vanuit het Beatrix College is geprobeerd
e-mail-contact te leggen met een middelbare school in Matagalpa, maar dat is
vooralsnog niet gelukt.

foto: Harold van Oort

3.Vakbondsprogramma
Het programma tussen de AOb en ANDEN is voortgezet;
54 beurzen zijn verstrekt door 45 donateurs en er is een
extra project uitgevoerd ter ondersteuning van de vakbond
zelf.
AOb en ANDEN zijn met elkaar in gesprek over de koers
voor de toekomst. Tijdens de Tilburg-Matagalpa Weken
zijn er op een studiemiddag, bezocht door 40 geïnteresseerden, diverse ideeën uitgewisseld. De nieuwsbrief Het
Steentje is eenmaal verschenen (oplage 60). Er is (incl.
verdubbeling) 6.000 euro beschikbaar gekomen dit jaar.

Opening cursusruimte Casa Materna
foto: Miranda van der Klaauw
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4.Vrouwenprogramma
De samenwerking met het Casa Materna (een project voor vrouwen
met een risico-zwangerschap) en het Vrouwencollectief Colectivo
de Mujeres i.s.m. de universiteit UNAN (sportproject) is voortgezet.
Het Casa Materna heeft kunnen uitbreiden met een cursuscentrum, waardoor ze extra inkomsten hopen te genereren.
De reguliere activiteiten aldaar (opvang, begeleiding en voorlichting) zijn volgens plan verlopen; 900 vrouwen konden in het Casa
terecht.
Ook de sportopleiding in Matagalpa loopt volgens plan; de eerste
groep van 19 studenten is afgestudeerd en een tweede groep
van 22 studenten is gestart.
Tijdens de Tilburg-Matagalpa Weken is bij Kwidam weer een sportdag georganiseerd en tevens waren we aanwezig bij een van de
Boslopen van de Tilburg Road Runners, waar nieuwe foto’s van
de Matagalpese atleten gepresenteerd werden. Bij deze activiteiten
werden ruim 100 mensen bereikt. Het contact met de sportopleiding bij Fontys is aangehaald; Fontys gaat bekijken of ze met
de opleiding in Matagalpa kunnen gaan samenwerken. Ook is er
interesse voor het project getoond door de Nederlandse Katholieke
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Sportfederatie (NKS).
Net als elk jaar deed de Vrouwengroep mee aan de
Tilburge 8 maart-viering; dit jaar met het thema
microkredieten.
De nieuwsbrief over het Casa Materna verscheen
tweemaal (oplage 150), die over het sportproject
eenmaal (oplage 50).
Door LokaalMondiaal is samen met de vrouwengroep
een ﬁlmpje gemaakt over millenniumdoel 5: het terugdringen van moedersterfte. Dit ﬁlmpje is via een link
op onze website te zien.
Belangrijk voor de vrouwengroep was het werkbezoek dat
in november werd afgelegd; bestaande contacten
werden verstevigd en nieuwe contacten werden gelegd.
Hieronder staan wat impressies van de reis.
Voor het Casa Materna werd (incl. verdubbeling en
o.a. dankzij de jaarlijkse Mill Hill-actie) 14.000 euro
ingezameld en voor het sportproject 2.000 euro.

Sportieve ontmoeting met vrouwen op de UNAN
foto: medewerker universiteit UNAN

Impressies van het weblog, gebruikt tijdens de vrouwenreis

Zwangerschapsyoga in de nieuwe ruimte
foto: Tineke Harlaar

Mieke op de kraamafdeling van het regionaal ziekenhuis
foto: Els van der Meulen

15 november –“Tineke, Mieke, Louise en Els
hebben een workshop gegeven aan de zwangere
dames en de werkneemsters van het Casa Materna.
Nadat we iedereen welkom hadden geheten zijn we
gestart met een yoga-workshop. Allerlei oefeningen
hebben Els en Louise voorgedaan en uitgelegd.
De zwangere vrouwen deden allemaal giebelend hun
best en na een poosje oefenen hadden ze het
allemaal in de gaten.
Op haptonomische wijze werd geleerd hoe de zwangere vrouwen contact met hun ongeboren kind kunnen
maken; goed voor de relatie tussen moeder en kind.
De zonnegroet, speciaal aangepast voor zwangeren
werd ook aangeleerd. Tot slot werd de DVD aangesloten voor de babymassage die daarop zou worden
uitgebeeld. Helaas werkte het systeem niet en dus
moesten Els en Mieke het vanuit een stencil overbrengen. Dat ging goed en de aanstaande moeders konden
het ter plekke oefenen op twee grote babypoppen. Het
Casa Materna wil deze kennis graag verder ontwikkelen en gaan aanbieden in de vorm van cursussen en
workshops.”
16 november –“Een nachtelijk bezoek aan de
verloskamers van het regionale ziekenhuis door Els
(verloskundige) en Mieke (kraamverzorgster).
Hoe zullen we de toestand beschrijven die we daar
aantroffen? Die is niet te beschrijven!
Wat denk je van 30 bevallingen per dag, zes barende
vrouwen op een weeën kamer, vrouwen op de ‘brancard’ op de gang, geen lakens, geen water, geen
washandje voor je gezicht, laat staan voor de rest,
geen man/vriendin of familielid naast je en zo kunnen
we nog wel even doorgaan.
We hebben die ochtend gedaan wat we dachten dat
goed was: meegepufd, gemasseerd, warme
dekentjes gegeven, aandacht, een aai en een knuffel.
Ondanks de taalbarrière, waren ze daar heel blij
mee, hoorde we later van doña Jerónima .
De gynaecoloog vroeg of we de volgende morgen
weer kwamen helpen… Uiteindelijk hebben we vier
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bevallingen mee mogen maken en kunnen beleven
hoe men daar te werk gaat. Hoe? Ze doen hun best,
maar kunnen slechts roeien met de riemen die ze
hebben. Dus begeleiding tijdens de ontsluiting?
sterilisatie? botte scharen? controle van het nog
ongeboren kind? dopptone? hygiëne? Wat kunnen
wij hier betekenen? Slechts een druppeltje op een
hele grote gloeiende plaat.”

Een pasgeborene in het Casa Materna
foto: Els van der Meulen

5.Edismat
De technische opleidingen bij Edismat
hebben voortgang gevonden; jaarlijks
stromen ongeveer 20 jongeren uit. Daarnaast volgen 20 alleenstaande moeders
een extra naaicursus volgens dezelfde
methode.
Samen met het ROC hebben we ons op de
hoogte gesteld van de voortgang en contact
onderhouden met Edismat. Dit jaar was
het laatste jaar waarin nog ﬁnanciële
steun vanuit Tilburg beschikbaar was.
De gemeente Matagalpa en het bedrijf
ﬁnancieren de opleidingen vanaf volgend
jaar zelf.

18 november –“Vijf vrouwen, afkomstig uit
verschillende gemeenschappen, vertellen Louise,
Tineke, Corine en Miranda over hun ervaring met
micro-krediet. De organisatie FUMDEC werkt met 45
gemeenschappen in de regio Matagalpa,
San Isidro en Terrabona en richt zich met name op
vrouwen. De meeste vrouwen gebruiken het krediet
voor zaaigoed, groenten, maïs en bonen. In mei
wordt geld geleend voor de zaaitijd, in december
wordt de schuld afbetaald na de oogst. Een nieuwe
lening wordt verstrekt voor het volgende zaaigoed.
Ook wordt er afbetaald met de oogst zelf
(in natura), de bank verkoopt dan de oogst door.
Er is veel veranderd en bereikt in de loop der jaren:
vrouwen zijn minder verlegen, verschillen tussen
vrouwen en mannen zijn kleiner geworden, men
werkt meer samen en vrouwen zijn sterker geworden
in het formuleren van hun wensen.
Een aantal van hen neemt een leidinggevende rol op
zich en sommigen willen ook raadslid of burgemeester worden. In het algemeen is de situatie tussen
man en vrouw in gunstige zin veranderd.”

Burgemeester Nelson Artola bezoekt een markt met regionale producten,
veelal geproduceerd door vrouwen
foto: Gemeente Matagalpa
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6.Milieuprogramma
De samenwerking met de Movimiento
Comunal is voortgezet. Het milieuproject
is een nieuwe fase ingegaan met meer
aandacht voor recreatie en educatie.
Daarnaast blijft er aandacht voor
herbebossing en alternatieve energie.
In Tilburg is invulling gegeven aan de
Boomfeestdag met de ontwikkeling van
een spel voor kinderen van de bovenbouw van de basisschool. Dit is via de
gemeente verspreid onder de Tilburgse
basisscholen. Tevens is de ﬁetstocht
Vuelta a Matagalpa georganiseerd,
waaraan 80 mensen meededen.
Nieuwe acties waren de vliegreiscompensatie (een boom planten tegen de
CO2-uitstoot) en het vlaaiencertiﬁcaat
(energie uit mest). Via deze ludieke
acties kunnen mensen op symbolische
en concrete wijze het milieuproject
steunen. Er is (incl. verdubbeling)
8.000 euro ingezameld t.b.v. het
milieuproject.

Patrosino, een schizofreen die ﬁkkies stookt
foto: Rimke van der Geest

7.Gezondheidsprogramma
De gezondheidsgroep richtte zich op drie verschillende
organisaties in Matagalpa. De samenwerking met
het Casa Materna in La Dalia is nog niet voortgezet,
omdat er geen middelen gevonden zijn. Wel is ondersteuning gegeven aan de Dovenvereniging, FUNAC
(een preventieproject over borst- en baarmoederhalskanker) en Cuenta Conmigo (een zelfhulpgroep
van familieleden van mensen met psychische problemen).
Tijdens de Tilburg-Matagalpa Weken is, samen met
de Stedenband Lekoa Vaal, op World Health Day een
lunch georganiseerd voor ongeveer 20 managers uit
de zorgsector. Tevens waren twee wethouders aanwezig. Het was een zeer informatieve bijeenkomst.
Een aantal van de aanwezige managers heeft positief
gereageerd op de uitnodiging voor een werkbezoek
aan Matagalpa in februari 2007.
In september was wederom de rozenactie tijdens de
Tilburg Ten Miles succesvol. We waren ook aanwezig
bij de Avondvierdaagse, maar daar was weinig
belangstelling voor ons werk.
Tot slot organiseerde de Mariellaschool van Viataal in
Vught een actieweek met een zwemmarathon.
De opbrengst werd overhandigd tijdens de Kerstviering. In totaal is (incl. verdubbeling) 9.000 euro
beschikbaar gekomen voor de gezondheidsprojecten.
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Het electrospel op Tilburg Tambor in Bosvreugd
foto: Miranda van der Klaauw

8.Verder te ontwikkelen projecten:
a. huisvesting en b. kofﬁe
Er zijn diverse vorderingen te melden op
deze twee thema’s. De directeuren van de
Tilburgse woningcorporaties gaan mee met
de delegatie onder leiding van burgemeester
Vreeman in februari 2007.
Via het Landelijk Beraad Stedenbanden
Nederland Nicaragua (LBSNN) is up-to-date
informatie ontvangen over de situatie op het
gebied van volkshuisvesting in Nicaragua.
In Matagalpa zal worden bekeken op welke
wijze de corporaties de gemeentelijke plannen
kunnen ondersteunen.
Op het thema kofﬁe is een tijdelijke werkgroep
gevormd. Er zijn een aantal activiteiten
bedacht om het project onder de aandacht
te brengen. Tijdens Tilburg Tambor is de kofﬁeen theecatering door ons verzorgd en is de
problematiek van de kofﬁeboeren middels
foto’s, een ﬁlmpje en een electrospel onder
de aandacht gebracht. Via de gemeente
Tilburg zijn de serviceclubs (zoals Lions)
aangeschreven voor een bijdrage aan het
project.

9.Uitwisseling/werkbezoeken
Een belangrijk bezoek was dat van twee
bestuursleden van onze partnerorganisatie
Comité Mano Vuelta tijdens de TilburgMatagalpa Weken in april. Tijdens deze weken stonden de Millenniumdoelen centraal via
tal van culturele en inhoudelijke activiteiten,
waaronder: Nicaraguaanse live muziek en
Nicaraguaanse maaltijden, een foto-expositie,
een studiemiddag, een debat, sportactiviteiten
en een ﬁlmavond. Tevens werd tijdens dit
bezoek met het bestuur en de vrijwilligers
gesproken over de nieuwe plannen van het
Comité met het Lokaal Ontwikkelingsfonds.
Het Comité wil een groter deel van de fondsen
bestemmen voor structurele verbeteringen
van de Matagalpese maatschappij.
In de zomer bezocht de homoseksuele
dichter Héctor Avellán Nederland.
De Stedenband organiseerde rondom hem
een poëziemiddag in Ruimte X, samen met
stadsdichter Nick J. Swarth, gitarist
Tom Wolkers en DJ Edwrrrd. Tevens werd een
bundeltje uitgegeven. In oktober was schilder
Julio César Moreno in Nederland. Samen met
kinderen van Panta Rhei schilderde hij een
muurschildering op panelen.
Aan het eind van het jaar bezochten zes
vrouwen Matagalpa. Een impressie hiervan
is te vinden bij het onderdeel Vrouwenprogramma.
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Dichter Héctor Avellán
foto: internet

Nicaraguaans koken bij
Wereldrestaurant PINO’S
foto: Tessa Molenaar

Studenten van de Rockacademie musiceren
met Hijos del Maíz
foto: Miranda van der Klaauw

Foto’s op T-shirts, tentoonstelling in de Stadswinkel
foto: Miranda van der Klaauw
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10.Voorlichting en PR
De Stedenband was dit jaar aanwezig op een aantal
Tilburgse evenementen: Via del Mondo in mei, Tilburg
Tambor in juli en de infomarkt van de Menwedstrijden
in augustus. We stonden dit jaar niet op het slotweekend van Festival Mundial, omdat we ons daar niet
welkom voelden. De Stedenband stond dit jaar ongeveer
25 keer in de regionale/lokale kranten.
Ook is medewerking verleend aan de serie
Road2Reality van Omroep Brabant, waarvoor twee
Brabantse meiden naar Nicaragua gingen en o.a.
Matagalpa bezochten. Van december tot en met maart
2007 zijn de reportages daarvan uitgezonden.
De Stedenband is diverse malen te zien en te beluisteren geweest op de populaire website TilburgZ, onder
andere met kleine reportages van de vrouwenreis, die
samenviel met de landelijke verkiezingen in Nicaragua.
Eigen verslagen van deze reis waren te zien op ons
reisweblog. Ons informatieblad ¡Cómo No! verscheen
drie maal in een oplage van 800 en kreeg een nieuw,
eigentijds uiterlijk. Het vierde nummer (een dubbelnummer) verscheen in januari 2007. De website wordt
zoveel mogelijk up-to-date gehouden en kent altijd
een actuele agenda. Ongeveer 150 geïnteresseerden
ontvangen regelmatig nieuwtjes per e-mail.

Hits:
Alle verzoeken aan de website (plaatjes, pagina’s, enz.)1 opgevraagde pagina met 10 plaatjes leidt tot 11 hits
Files (bestanden):
Het totaal aantal pagina’s, plaatjes e.d. dat naar de gebruiker zijn gestuurd.
Pages (pagina’s):
Aantal pagina’s die opgevraagd zijn (dus de plaatjes, audio-bestanden e.d. niet meegerekend).
Visits (bezoeken):
Als iemand een pagina opvraagt voor de eerste keer binnen 30 minuten. Na 30 minuten opnieuw dezelfde
pagina aanvragen is een nieuwe Visit. Ook zoekmachines worden als bezoeker meegeteld.
Sites (hosts):
Is het aantal unieke computeradressen op internet van waaruit de site bezocht is. Let op: meerdere gebruikers
kunnen vanaf dezelfde computer komen (bijv. vanaf een kantoor kijkt iedereen vanaf hetzelfde IP Nummer).
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11.Netwerken
Met de andere Tilburgse stedenbanden waren er
ongeveer zes overlegmomenten. Er is samengewerkt
bij Via del Mondo en de infomarkt van de Menwedstrijden. Tevens is begonnen met de voorbereidingen
voor een stedenbandenactiviteit i.s.m. l’Avventura.
Voor de gemeenteraadsverkiezingen organiseerden
we een debat met huidige en toekomstige raadsleden over ons beleidsterrein. En via LokaalMondiaal
zijn ﬁlmpjes gemaakt over de Millenniumdoelen en
de manier waarop Tilburgse organisaties deze ondersteunen.
Op landelijk niveau waren er een paar vergaderingen
en bijeenkomsten van de Nicaraguaanse stedenbanden.
In november organiseerde het Landelijk Beraad
Stedenbanden (LBSNN) een Kennisfestival met tal
van workshops en actuele informatie.
De Stedenband bezocht de door Contour georganiseerde Beursvloer en hield daar een paar interessante
contacten aan over.

12.Overige coördinatie en fondswerving en
deskundigheidsbevordering
Het secretariaat van de Stedenband bereidde
bestuursvergaderingen voor, begeleidde werkgroepvergaderingen en begeleidde een stagiaire.
Daarnaast was er de gebruikelijke communicatie met
de gemeente, met onze partners en met het LBSNN
en was er de verslaglegging van de projecten.
Intern is een aantal activiteiten opgezet om ons werk
te verbeteren; er wordt gewerkt aan een nieuwe
huisstijl en meer aandacht voor PR en er is een
groepje bezig met het verbeteren van de afstemming
van de werkzaamheden tussen de medewerkers en
de vrijwilligers. Voor het team is een coach gevonden
die ons tijdelijk gaat begeleiden.
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