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

Leeswijzer

Voor dit jaarverslag is de volgorde aangehouden van het 
Activiteitenplan van de Stedenband, zodat een vergelijking kan 
worden gemaakt tussen plannen en resultaten.
Ook is aangegeven welke projecten/activiteiten onder het 
‘Caminando Juntos’-programma vallen (verdubbeling via het 
Landelijk Beraad Stedenbanden (LBSNN) en ontwikkelingsorga-
nisatie HIVOS). Deze zijn te herkennen aan het vogeltje.
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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  
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Frans samen met Janett en Manuel van het Comité Mano Vuelta
tijdens het jubileumfeest
foto: Andre Dröge

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

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

Frans Couwenberg, voorzitter



Onderwijs

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

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

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

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

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

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

stop kinderarbeid
foto: Comité Mano Vuelta

bijeenkomst op de Fontys PABO Tilburg
foto: Frans Couwenberg

team Koolhoven
met Janett en Manuel

foto: Miranda van der Klaauw

sponsorloop
foto: Mayke van den Broek

eindpresentatie project AOb-Anden
foto: Toon Oomen

on
de

rw
ijs



Vrouwen

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

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

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

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

Bereik in Tilburg:
500 personen, met name vrouwen.

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

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

foto’s: Andre Dröge

begunstigden van het microkredietproject
foto’s: FUMDEC
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Economie

Microkrediet. Zie bij hoofdstuk 2.

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

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

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

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

Fondswerving:
Het Waterproject wordt gefinancierd uit andere bronnen.

Milieu

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

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

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

3.

4.

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

een familie bezig met het planten

kleine georganiseerde koffieboer
foto: Cecocafen

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

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

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

econom
ie

kleine georganiseerde koffieboer
foto: Cecocafen

Nieuwe projecten met jonge ondernemers



Voorlichting/pr en overige

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

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

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

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

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

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

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

de voorzitter ontvangt
uit de handen van

wethouder Kokke de Gouden Speld
foto: Andre Dröge

ons terras tijdens Hap Stap
foto: Mayke van den Broek

meisjes schilderen vogeltjes
foto: Mayke van den Broek

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

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

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

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

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

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

 Cecocafen:  koffiecoöperatie in Matagalpa.

 CEDEM:  Centrum voor de Economische Ontwikkeling van Matagalpa.

 CMV:  Comité Mano Vuelta, partnerorganisatie in Matagalpa.

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

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

 FUMDEC:  organisatie in Matagalpa die de economische ontwikkeling van vrouwen stimuleert, onder andere door scholing en het verstrekken van microkrediet.

 Geboortebos:  bos dat wordt gevormd door de aanplant van bomen voor geboren kinderen.

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

 HIVOS:  ontwikkelingsorganisatie gebaseerd op humanistische grondslag.

 LBSNN:  Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua. Dit beraad verenigt ongeveer vijftien stedenbanden. Tilburg is een van de leden. Zie ook bij   

  ‘verdubbeling’.

 Millenniumdoelen:  acht afspraken gericht op het uitbannen van wereldwijde armoede, die bijna alle landen van de wereld gemaakt hebben en die in 2015 moeten zijn  

  behaald (zie afbeeldingen).

 PABO:  lerarenopleiding basisonderwijs.

 PIDEL:  Programma voor Lokale Economische Ontwikkeling.

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

 STM:  Stedenband Tilburg-Matagalpa.

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

 Verdubbeling:  regeling van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, die een deel van de in Tilburg ingezamelde gelden verdubbelt via het 

  programma “Caminando Juntos” (van HIVOS en het LBSNN).

 Vuelta:  fietstocht.

 Warandeloop:  driedaags internationaal hardloopevenement in Tilburg.

 

Naast de hier vermelde organisaties, werkt de Stedenband nog met meer organisaties in Tilburg en Matagalpa duurzaam samen. Voor een volledige lijst, zie www.tilburg-matagalpa.nl
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