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Voorwoord

foto: Harri Aarts

Hoogtepunt dit jaar was natuurlijk het eerste bezoek van een Tilburgse burgemeester ooit aan
Matagalpa. Met hem mee reisden vertegenwoordigers uit een aantal sectoren van de Tilburgse
samenleving. Zij kwamen terug met diverse toezeggingen voor projecten. Hiermee krijgt de
Stedenband bij een aantal nieuwe organisaties en instellingen ook een gezicht.

foto: Toon Oomen

Burgemeester Ruud Vreeman en Ronny Vreeman ontmoeten op
het vliegveld in Managua de Burgemeester Gonzalo Navarro en
Loco-Bugemeester Sandy Peralta van Matagalpa

Een terugblik op het jaar is een goed moment om even stil te staan bij de inzet van alle vrijwilligers,
betrokkenen, donateurs en medewerkers in Tilburg zowel als Matagalpa. Zonder hen zou de Stedenband haar werk niet kunnen doen. ¡Muchas gracias!
Voor dit jaarverslag is de volgorde aangehouden van de beschrijving van de producten in het Activiteitenplan 2007, zodat - voor wie dat wil - een vergelijking kan worden gemaakt tussen de plannen
en de resultaten. De informatie is zo compact mogelijk weergegeven, maar hier en daar wordt deze
aangevuld met persoonlijke impressies en verslagen. Deze teksten staan tussen de kaders met de
concrete informatie.
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Bovenop de berg
“Op woensdagochtend bezochten we met een
groepje leraren de PABO in Matagalpa. We werden hartelijk ontvangen door de directrice. Zij
vertelde ons in haar kantoortje over de opleiding. In Nicaragua duurt de opleiding drie jaar.
Er gaat vijf jaar voortgezet onderwijs aan vooraf.
De studenten krijgen dezelfde vakken aangeboden als de studenten in Nederland. In het
eerste en tweede jaar bestaat de stage vooral
uit observeren en meehelpen op stagescholen.
In het derde jaar is er een soort LIO–stage. Een
half jaar lang geven de studenten les, waarbij
er steeds meer vakken gegeven mogen worden
(afhankelijk van wat ze op de opleiding aangeboden hebben gekregen). Er is één opleiding voor
kleuter, lager en speciaal onderwijs. De studenten maken een keuze door het kiezen voor een
bepaalde school voor hun LIO–stage.
Er bestaan nog een paar varianten binnen de
PABO, maar die zijn ons niet helemaal duidelijk
geworden. Eén variant is wel heel bijzonder; leraren in spé die in de campo (op het platteland,
ver weg van de stad) willen gaan werken, kunnen na drie jaar vooropleiding meteen voor de
klas en moeten twee jaar lang op zaterdag hun
opleiding volgen.
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jumpen voor Matagalpa

foto: Marjon van Dorp

De scholenbanden vanuit de scholen Zonnesteen (voorheen
Hoogvenne), Panta Rhei, de Hondsberg (Oisterwijk) en
Kruisstraat en Gandalf (’s Hertogenbosch) zijn voortgezet.
In totaal zijn ongeveer 2500 leerlingen, 3000 ouders en 200
docenten bereikt.
Op alle scholen is in de jaarlijkse projectweek een
educatief project gerealiseerd en hebben leerlingen gecorrespondeerd met hun leeftijdgenootjes in Matagalpa. In mei
bezocht een delegatie Tilburgse docenten Matagalpa. Contacten werden aangehaald, een muziekproject werd uitgevoerd, er werden meubeltjes opgeknapt en er werd bekeken
op welke wijze een samenwerking met de PABO zou kunnen
worden opgezet (zie citaat hieronder).
Alle activiteiten en sponsorlopen hebben (incl. verdubbeling) 54.000 euro opgebracht voor de scholen in Matagalpa.
Dit geld wordt met ingang van dit jaar ingezet binnen het
programma ‘Alle kinderen naar school’ (millenniumdoel 2),
waarin de gemeente Matagalpa, het Comité Mano Vuelta en
het Ministerie van Onderwijs samenwerken.

foto: Jan Duijvekam

1. Scholenbanden

In Matagalpa zijn 266 studenten. Afgestudeerde
leraren vinden niet allemaal een baan. Uit een
eerder gesprek deze week werd duidelijk dat er
wel voldoende werk is, maar dat er niet genoeg
schoolgebouwen zijn om alle ‘leerplichtige’ kinderen naar school te laten gaan. Leerplicht staat
tussen aanhalingstekens omdat er geen systeem
is waarmee gecontroleerd kan worden of alle
kinderen inderdaad worden ingeschreven op een
school en/of ze naar school (blijven) gaan.
Na deze uitvoerige uiteenzetting en een welkom
door studenten, wisselden we met de leraren
ervaringen uit over de opleiding en het onderwijs
in Nicaragua en Nederland. De leraren gaven
aan belangstelling te hebben voor een uitwisseling van ideeën en ervaringen met een PABO in
Nederland. Er waren al eens pogingen gedaan,
maar deze liepen helaas op niets uit.
Het gebouw van de PABO ligt bovenaan een
steile helling. Als je in Matagalpa leraar wilt worden, moet je er wel iets voor over hebben. Als
je bereid bent je schooldag met een ﬂinke klim
te beginnen, moet je wel gemotiveerd zijn. De
eerste schifting ligt onderaan de berg.”
Citaat van het weblog (door Gerda, Wies, Elly,
Gonnie, Peggy, Daniëlle, Karin en Wil)
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2. Scholierencompetitie
Ongeveer 90 leerlingen (en 6 docenten) van de
middelbare scholen Odulphus, Beatrix en Cobbenhagen hebben voor de derde keer meegedaan aan
de scholierencompetitie. De leerlingen bestudeerden een lespakket en deden mee aan een afsluitend
spel in de Raadzaal.

foto: Marijke van Daelen

Aansluitend hierop is voor de scholen Beatrix (gekoppeld aan Matagalpa) en Cobbenhagen (gekoppeld aan Same) een aanvraag bij Xplore ingediend
en gehonoreerd. Dit betekent dat er begin 2008
twee groepen scholieren af kunnen reizen naar
Matagalpa en Same. De voorbereidingen van deze
reis startten na de zomer van 2007 en vonden
plaats onder begeleiding van het secretariaat en het
COS. In de Matagalpa-groep zitten 12 leerlingen en
3 docenten.
Eind oktober deed het Beatrix College mee aan een
project met een Nicaraguaanse muurschilder. De
panelen die hij samen met leerlingen schilderde,
zijn opgehangen in de hal van de school. In december 2007 organiseerde de school een Kerstmarkt
waarvan de opbrengst voor projecten in Matagalpa
is bestemd.

Nieuw: samenwerking met ROC
Niet gepland, maar wel vermeldenswaardig, is een nieuwe samenwerking met het ROC, afdeling
DGO. In eerste instantie vanuit de opleiding voor onderwijsassistenten, maar op termijn uit te breiden naar andere opleidingen, zijn de stedenbanden en het COS benaderd voor het aanbieden van
praktijk-projecten voor leerlingen. Alle onderwijsassistenten in opleiding (90) hebben meegedaan
aan een project over Nicaragua. Daarnaast is op 3 stage-scholen een project over Nicaragua gedaan.
Tevens heeft een aantal leerlingen extra activiteiten ontplooid in het kader van de noodhulp na de
overstromingen in Matagalpa.
3. Vakbondsprogramma
Het programma tussen de onderwijsvakbonden AOb en
ANDEN is voortgezet, maar het karakter van het beurzenprogramma gaat veranderen. Het verstrekken van beurzen
voor de reguliere studie wordt langzaam minder. Alleen de
studenten die nog op de lijst staan, mogen hun opleiding
afmaken. Daarna komt er meer aandacht voor deskundigheidsbevordering. Het kwaliteitsniveau van de docenten in
Nicaragua is een groot probleem en daar wil men middels
een nieuwe cursus iets aan doen. Eind 2007 is een pilotproject gestart in Matagalpa voor de bijscholing van leraren,
in samenwerking met de universiteit UNAN. Dit is een
onderdeel van de maatregelen die genomen worden om
millenniumdoel 2 te halen. De nieuwsbrief Het Steentje voor
donateurs en AOb-leden is eenmaal verschenen (oplage 80).
Er is (incl. verdubbeling) 6.000 euro beschikbaar gekomen
dit jaar.
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4. Vrouwenprogramma
De samenwerking met het Casa Materna (een project voor vrouwen met
een risico-zwangerschap) en de vrouwenorganisatie Colectivo de Mujeres
i.s.m. de universiteit UNAN (sportproject) is voortgezet. Het Casa Materna heeft het vorig jaar gerealiseerde cursuscentrum ingericht en kan
het nu volop gaan gebruiken voor het organiseren van bijeenkomsten en
het organiseren van cursussen, waarmee ze hun eigen inkomsten kunnen
verhogen.

foto: Dorien Koppenberg

foto: Miranda van der Klaauw

De reguliere activiteiten aldaar (opvang, begeleiding en voorlichting)
zijn volgens plan verlopen; 900 vrouwen konden in het Casa terecht en
daarbuiten werden vrouwen bereikt via voorlichtingsbijeenkomsten. Ook
de sportopleiding in Matagalpa loopt volgens plan en kent een jaarlijkse
instroom van 30 studenten.
Van de in het Activiteitenplan voorgenomen activiteiten is niet alles gelukt;
op het gebied van sport is geen activiteit georganiseerd. Net als elk jaar
deed de Vrouwengroep mee aan de Tilburgse 8 maart-viering; dit jaar
met het thema De Kracht van Vrouwen. Naast de viering organiseerde
de groep een ﬁlm met discussie-avond over de informele economie, waar
ongeveer 30 bezoekers op af kwamen.
De nieuwsbrief over het Casa Materna verscheen tweemaal (oplage 150).
Daarnaast is gewerkt aan de voorbereidingen voor een nieuw project
‘Microkrediet voor Vrouwen’ via de organisatie FUMDEC, voortgekomen uit
de vrouwenreis van november 2006.
Voor het Casa Materna werd (incl. verdubbeling) 8.000 euro ingezameld.
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5. Milieuprogramma

foto: Harri Aarts

De samenwerking met de Movimiento Comunal is voortgezet.
Het milieuproject heeft als
aandachtspunten educatie,
herbebossing en alternatieve
energie. Men wil in Matagalpa
een breed opgezet en voor
iedereen toegankelijk milieupark
realiseren waar educatie en
recreatie hand in hand gaan.
In Tilburg is door de werkgroep
Milieu, in samenwerking met de
gemeente Tilburg, invulling
gegeven aan de Boomfeestdag,
dit jaar aangevuld met extra
activiteiten en publiciteit rond
het Geboortebos-project. Het in
Tilburg nieuwe Geboortebos is
gekoppeld aan een Geboortebos
in Matagalpa, waar de berg
Calvario in zijn totaliteit
opnieuw beplant gaat worden.
Burgemeester Vreeman plantte
er de eerste boom. Totaal bereik
van de activiteiten in Tilburg:
200 personen.
Tevens is de ﬁetstocht Vuelta a

Matagalpa georganiseerd, waaraan 70 mensen meededen. De acties ‘vliegreis-compensatie’ (een
boom planten tegen de CO2-uitstoot) en ‘vlaaiencertiﬁcaat’ (voor energie uit mest) liepen door.
Via deze acties kunnen mensen op symbolische en concrete wijze het milieuproject steunen.
Er is (incl. verdubbeling) 18.000 euro ingezameld t.b.v. het milieuproject.

Grondpolitiek
“Geld zoeken voor milieu blijft een probleem, en toch zijn we verheugd dat we ook in 2007 onze
toezegging aan de Movimiento Comunal hebben kunnen waarmaken. Dank aan alle sponsoren
dus. Voor de Movimiento is 2007 toch ook weer in het teken komen te staan van de grond… die
ze graag willen kopen, maar niet durven. Want van wie koop je nu eigenlijk grond? Van de eigenaar zul je zeggen… Tja, maar als er nu dus meerdere eigenaren zijn die aanspraak maken op
hetzelfde stukje… Grond is in Nicaragua dus soms van meerdere mensen tegelijk.
Dat maakt het moeilijk om met een partij in zee te gaan. Want stel je voor dat je alles hebt geregeld, en dan komt eigenaar één weer om de hoek en vraagt zich af wat je op zijn grond doet…
Je laat dan natuurlijk je eigendomspapieren zien… die vervolgens betwist worden. Kortom: niets
is zeker, en de grond blijft dus onaangeroerd. De MCN wacht af, onderzoekt wat ze kunnen doen.
Dat is natuurlijk erg jammer want wij en zij zouden graag aan de slag gaan voor een mooi nieuw
terrein. Het gebied dat ze op het oog hebben, biedt volop kansen. Er is water, er staan al gebouwen op waar (opnieuw) voorlichting gegeven kan worden aan groepen en het ligt vlak bij de stad
Matagalpa zelf.
Het is te verwachten dat in 2008 de gewenste duidelijkheid komt. Maar ja, echte alternatieven
zijn er niet, want wie zegt dat het volgende stuk grond dat ze wellicht zouden kunnen kopen, wél
van maar één eigenaar is… ?”
Theo Smeele, werkgroep Milieu
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6. Gezondheidsprogramma

foto’s: Miranda van der Klaauw

De gezondheidsgroep Salud richtte zich op verschillende
organisaties in Matagalpa. Er is ondersteuning gegeven
aan het Casa Materna in La Dalia, de Dovenvereniging,
FUNAC (een preventieproject over borst- en baarmoederhalskanker), Cuenta Conmigo (een vereniging voor
familieleden van mensen met een psychotische stoornis)
en een opvanghuis voor ondervoede kinderen.
Het werkbezoek met burgemeester Vreeman stond deels
in het teken van de zorg en heeft geleid tot commitment
van 7 Tilburgse zorginstellingen. Zie verder bij ‘Uitwisseling’.
Vrijwilligers van Salud namen deel aan het werkbezoek
in mei en maakten foto’s voor een daarna uit te brengen kalender (oplage 5.000). In september verkocht de
groep 2.000 rozen tijdens de Tilburg Ten Miles en verspreidde daar ook informatie. De Mariellaschool van
Viataal in Vught organiseerde een actieweek aan het eind
van het jaar. De opbrengst werd overhandigd tijdens de
Kerstviering.
In totaal is (incl. verdubbeling) 38.000 euro beschikbaar
gekomen voor de gezondheidsprojecten.

7. Kofﬁeproject
De kofﬁewerkgroep was dit jaar zeer actief.
Er werden, samen met Bureau Ver(?)antwoord,
twee kofﬁeconcerten georganiseerd in het
Reeshofpark, er werd kofﬁe geschonken
tijdens het Bevrijdingsfestival en tijdens het
Slagwerkfestival (totaal bereik ongeveer 500
personen). Vanuit een mooi aangeklede tent
werd behalve eerlijke kofﬁe en thee ook
informatie gegeven. Tevens kon men een quiz
doen aan de hand van een foto-expositie.
Er werd (inclusief verdubbeling) 14.000 euro
ingezameld voor het project Krediet voor Kofﬁeboeren.

8

JAARVERSLAG 2007 Stedenband Tilburg-Matagalpa

8. Op weg naar 2009

foto: Harri Aarts

Onze inzet voor het ondersteunen van strategische ontwikkelingen op een aantal
terreinen begint zijn vruchten af te werpen. Een deel hiervan is ingevuld tijdens het werkbezoek
met burgemeester Vreeman. Er zijn goede perspectieven voor een volkshuisvestingsproject met
de inzet van de drie Tilburgse corporaties, de gemeente Tilburg en het Landelijk Beraad Stedenbanden, al moet gezegd dat de omvang ervan maakt dat de voortgang traag is. Op het gebied
van onderwijs is toegewerkt naar een landelijke workshop in Nicaragua, gepland voor begin
2008, om zicht te krijgen op de benodigde investeringen op het terrein van beroepsonderwijs.
En wat de zorg betreft is gekozen voor het realiseren van een moeder-kind-centrum, een van de
strategische projecten van de gemeente Matagalpa. Vijf Tilburgse zorginstellingen zijn hierbij
betrokken.
Nieuw in de aanloop naar 2009 (jubileumjaar voor Tilburg zowel als de Stedenband) is de aandacht voor economische ontwikkeling. Een tijdelijke werkgroep is eenmaal bij elkaar geweest
om ideeën en ervaringen uit te wisselen. Gedacht wordt aan een project ter ondersteuning van
het midden- en kleinbedrijf in Matagalpa, iets waar de gemeente Matagalpa ook mee bezig is.

9. Uitwisseling/werkbezoeken
Een speciaal werkbezoek aan Matagalpa dit jaar was het al genoemde bezoek van burgemeester
Vreeman in februari, met in zijn kielzog zo’n twintig managers en bestuurders uit de zorgsector,
het onderwijs en de woningcorporaties. Deels plenair en deels in subgroepjes werd kennis gemaakt met de situatie en de problematiek van de genoemde sectoren in Matagalpa. Vervolgens
werd gesproken over mogelijke ondersteuning in de vorm van projecten.
Concrete resultaten: 28.000 euro voor de zorg, 20.000 euro voor huisvesting/economische ontwikkeling en de toezegging om fondsen te gaan werven voor een moeder-kind-centrum (project
van 400.000 euro) dat aansluit bij millenniumdoelen 4 en 5 (het terugdringen van kinder- en
moedersterfte). Daarnaast gaan het RIBW en de GGZ bekijken of medewerkers en/of verpleegkundigen in opleiding met enige regelmaat het psychiatrieproject kunnen gaan ondersteunen.
In mei was er ook een werkbezoek vanuit de onderwijssector en vanuit de Salud-groep. Hierover
is eerder in dit verslag al verteld. Het bezoek van vertegenwoordigers van Nicaraguaanse maatschappelijke organisaties aan Nederland is niet doorgegaan.
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foto: Marjon van Dorp

Rijkdom
“Inmiddels ligt ons bezoek achter ons en heb ik
het ‘gewone’ ritme weer opgepakt. Met enige
regelmaat gaan mijn gedachten echter naar de
mensen in Matagalpa. Het contrast met de situatie in Nederland is namelijk wel bijzonder groot.
Op alle terreinen zijn de noden hoog. De vraag
die dan door je hoofd speelt, is: waar begin je?
De directe contacten met ouders, hulpverleners
en mensen met een handicap boden echter vrij
snel houvast en waren ook bijzonder inspirerend.
De rijkdom van Matagalpa ligt namelijk in het
volk. In de vriendelijke, open en hartelijke volksaard. Maar zeker ook in het eigen initiatief dat
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genomen wordt, ondanks alle problemen.
Ik heb bijzonder mooie en krachtige projecten
mogen bezoeken, gebaseerd op particulier initiatief en vaak ook in de vorm van zelfhulp en
lotgenotenondersteuning.
De werkgroep Salud Mental heeft zich gecommitteerd aan een aantal initiatieven in Matagalpa.
Wat mij betreft op een duurzame wijze.
Ik lever graag een bijdrage aan de structurele
verbetering van de gezondheidszorg in
Matagalpa.”
Citaat uit artikel ¡Cómo No!
van Peter Nouwens (Prisma)
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10. Voorlichting en pr
De Stedenband was dit jaar aanwezig op een aantal
Tilburgse evenmenten: het Bevrijdingsfestival en
Via del Mondo in mei, Festival Mundial in juni (het
T-paviljoen) en het Slagwerkfestival in juli.
We stonden ongeveer 40 keer in de regionale/lokale
kranten. Daarnaast was er veel extra publiciteit via
de interne media van Tilburgse instellingen betrokken bij het werkbezoek van februari (totale oplage
ongeveer 40.000). Ons informatieblad ¡Cómo No!
verscheen vier maal in een oplage van 800.
De website wordt zoveel mogelijk up-to-date
gehouden en kent altijd een actuele agenda. Ongeveer 150 geïnteresseerden ontvangen regelmatig
nieuwtjes per e-mail.
Tot slot vernieuwden wij ons logo en onze huisstijl
met als doel een duidelijker naam, een betere presentatie en meer eenheid in de materialen.

11. Netwerken

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
zijn de voorbereidingen afgerond om te komen tot
een nieuwe huisstijl en is veel energie gaan zitten
in de verhuizing naar de Spoorlaan. Onder leiding
van twee coaches heeft het team een training gevolgd.

In oktober 2007 zijn we
overgestapt naar een andere
provider, i.v.m. kostenbesparing. De bezoekers van
onze website hebben daar
weinig of niets van gemerkt.
Dit is ook terug te zien in het
bezoekers (visitors) aantal. Jaarlijks hebben we een
stijgende lijn van ruim 1000
bezoekers.

Met de andere Tilburgse stedenbanden waren er
ongeveer zes overlegmomenten. Er is samengewerkt bij Via del Mondo en Festival Mundial. Op
landelijk niveau waren er een paar vergaderingen
en bijeenkomsten van de Nicaraguaanse stedenbanden. Nieuw dit jaar was de samenwerking, via
het Landelijk Beraad, met HIVOS. Er is meer aandacht voor de millenniumdoelen en er komen extra
middelen voor voorlichtingscampagnes beschikbaar.
De Stedenband bezocht de door Contour georganiseerde Tilburgse Beursvloer en deed goede zaken.
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foto: Comité Mano Vuelta

Noodhulp
in de stad, een verdubbeling van de gemeente
Tilburg en een landelijke verdubbeling, kwam
bijna 60.000 euro beschikbaar voor noodhulp,
het herstellen van een brug en het herstellen van
getroffen woningen en projecten.

foto: Miranda van der Klaauw

In oktober zijn extra inspanningen gepleegd om
Matagalpa te ondersteunen bij het herstellen van
de schade na hevige overstromingen van de Río
Grande. Dankzij allerlei acties van bij de Stedenband betrokken mensen en organisaties
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