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leerlingen Pabo Matagalpa denken na over opdracht
foto: Arjan Lammerts

Frans en Mayke nemen cheque in ontvangst van Boek Winst
foto: Miranda van der Klaauw

boompjes voor herbebossing
foto: Miranda van der Klaauw

tropische natuur op een mural
foto: Cor Nonhof

koffieboerin Isabel met een kleindochter
foto: Toon Oomen

het resultaat van het muurschilderproject op obs de Sleutel 
foto: Theo Smeele o
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V o o r w o o r d
2017
Het eerste volle jaar om de gedane beloften bij de pitch van 2016 gestand te doen.
Een hele klus, waarvan de resultaten op veel fronten zeker positief genoemd mogen 
worden. Zoals we gewend zijn, was er volop actie op het gebied van het onderwijs, 
waarbij de onderwijsreis in april/mei een van de hoogtepunten was. De samenwer-
king met Fontys-Pabo was hierbij prima. Docenten van Zonnesteen, Panta Rhei en 
Fontys trokken met de onderwijsgroep van onze stedenband gezamenlijk op in de 
voorbereiding en uitvoering van de tweejaarlijkse onderwijsreis naar Matagalpa.
Bij de acties met betrekking tot de economische ontwikkeling van onze zusterstad 
waren de leden van de vrouwen- en de koffiegroep actief. Geweldig ook de her-
nieuwde opleving van de Vuelta de Matagalpa fietstocht. En dit allemaal voor on-
dernemende vrouwen en kleine koffieboeren.
Om Matagalpa als trekpleister voor een vakantie naar Nicaragua te promoten, werd 
met succes de reis ‘Meet the Locals’ georganiseerd. Het succes van die eerste reis in 
januari verdient zeker vervolg, met name ook voor jongeren. Er werd en wordt hard 
aan gewerkt door Miranda en een aantal vrijwilligers om dit te realiseren.
Het onderzoek naar nieuwe activiteiten met betrekking tot de Global Goal ‘Klimaat-
actie’ verliep behoorlijk stroever. Er zijn plannen genoeg, maar we hebben nog niet 
echt kunnen ‘doorpakken’. Dit aspect verdient in 2018 de nodige aandacht met 
extra menskracht.
Samenwerking met partners in Tilburg vraagt steeds meer aandacht van coördina-
tor en bestuur van de Stedenband. Samen met elkaar én de gemeente de Global 
Goals in Tilburg op de kaart zetten, is daarbij van belang. Dit vergt het noodzakelijke 
overleg en de nodige inspanningen. Perspectieven zijn er zeker ontwikkeld in het 
voorbije kalenderjaar.
Ook is er uiteraard veelvuldig contact met onze partner Comité Mano Vuelta. 
Samen werken we aan de opzet en uitvoering van de verschillende projecten. Een 
groep van een kleine twintig vrijwilligers verrichten talloze werkzaamheden. Nieuw 
is dat we met hen zoeken naar stageplaatsen voor een toenemende vraag vanuit 
het hoger beroepsonderwijs.
In het voorliggende katern geven we jullie inzicht in al die zaken die Stedenband 

Leeswijzer

Voor dit jaarverslag is zoveel mogelijk de indeling aangehouden van de subsidieaanvraag van de 
Stedenband aan de gemeente Tilburg, zodat een vergelijking kan worden gemaakt tussen plannen en 
resultaten.
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omroep Tilburg interviewt Frans over de Global Goals
foto: Miranda van der Klaauw

Tilburg-Matagalpa tot een bloeiende stichting maakt. 
Een stichting die keihard werkt voor de ontwikkeling 
van de toekomstmogelijkheden van onze vrienden in 
Matagalpa en dat verhaal vertelt in Tilburg.
Rest me nog mijn trots en dank uit te spreken aan allen 
die deze omvangrijke klus ook in 2017 weer met elkaar 
tot stand hebben gebracht. Vele handen maken licht 
werk….

Frans Couwenberg, voorzitter



Onderwijs
Mondiaal partnerschap tussen
scholen, wijken en buurten
In 2017 gingen er weer Tilburgse docenten op werk-
bezoek naar Matagalpa. De groep basisschool docen-
ten werd, net als twee jaar geleden, aangevuld met 
twee docenten van de Pabo (Fontys Tilburg). Samen 
gaven zij een vervolg aan de kennisuitwisseling op 
het gebied van rekenen. Daarbij werd samengewerkt 
met docenten van tien Matagalpese basisscholen en 
met docenten en studenten van de Normal (Pabo 
Matagalpa).

Workshops
Uit het verslag van een van de docenten: “Hoofdzaak 
van onze reis was het geven van workshops. Het on-
derwerp was breuken, een moeilijk onderdeel van het 
rekenonderwijs. De vraag was vooral om ervaringen en 
tips te geven en te krijgen om het rekenen met breuken 
aantrekkelijker te maken. We probeerden met behulp van 
materialen en verschillende werk- en spelvormen een les 
inzichtelijker en uitdagender te maken. Het was geweldig 
om te constateren dat de contacten met de Pabo ook ste-
viger worden aangezet. Van de Pabo- (of Normal-) stu-
denten moeten we het per slot van rekening hebben in de 
toekomst. En als ik zie dat zij met zoveel enthousiasme de 
workshops volgen en later op de stageplek ook laten zien 
hoe zij deze ervaringen vertalen in de praktijk, dan word 
ik gelukkig en toch wel gerustgesteld dat we goed bezig 
zijn met z’n allen.”
“Op de scholen worden we hartelijk ontvangen. De en-
thousiaste collega’s stellen zich open voor nieuwe ideeën 
en willen zo goed als het kan het onderwijs vernieuwen. 
Logisch dat daar tijd voor nodig is, in Nederland hebben 
wij er ook jaren over gedaan om andere werkvormen dan 
klassikaal aan te bieden. We zien kinderen die plezier 

3jaarverslag 2017 • Stedenband Tilburg-Matagalpa

1.

docent en leerlingen Pabo Matagalpa
foto’s: Arjan Lammerts

leerlingen Pabo Matagalpa bespreken een opdracht 
kinderen van de Christoffelschool

bewonderen het resultaat 

hebben met elkaar en graag naar school gaan, blij dat ze iets kunnen leren. Beter dan 
op de vuilnisbelt zoeken naar bruikbare spullen of snacks verkopen op de markt.”

De Tilburgse basisscholen Panta Rhei en Zonnesteen hebben in het voorjaar aan-
dacht besteed aan Matagalpa. Aan de hand van thematisch, interactief lesmateriaal 
zijn de kinderen bezig met hun leeftijdgenootjes in Nicaragua. Daarnaast was er de 
sponsorloop (waarbij overigens ook geskate of anderszins gesport mocht worden) 
en was er een markt voor ouders en andere belangstellenden.
Obs Koolhoven heeft helaas besloten te stoppen met de scholenband, omdat ze 
teveel projecten hadden lopen op hun school. Wel organiseerden zij dit jaar nog 
een laatste sponsorloop.
Met de opbrengsten van alle activiteiten zijn in Matagalpa vier scholen opgeknapt 
en gerenoveerd. In totaal profiteerden 2650 kinderen en 80 docenten van deze 
steun. Naar aanleiding hiervan was er een briefwisseling tussen een aantal leerlin-
gen uit Matagalpa en Tilburg.

Drieluik
In het najaar hebben twee andere Tilburgse basisscholen gewerkt met het Drieluik 
Mondiaal Burgerschap, aangeboden door het Landelijk Beraad Stedenbanden met 
fondsen van de Europese Unie. Het Drieluik bestaat uit een muurschilderproject, 
een Inleefatelier en een storyteller. Op de basisscholen Christoffel en de Sleutel is 
dit aanbod met zeer veel enthousiasme ontvangen. Het heeft op Christoffel geleid 
tot een gigantisch kunstwerk op de muur van de gymzaal, dat werd onthuld door 
wethouder Mario Jacobs. Op de Sleutel was minder ruimte, maar daar hebben de 
kinderen zich vooral gericht op het Inleefatelier, waar zij aan de hand van rollen en 
opdrachten het leven in Nicaragua konden ervaren.
We hopen dit Drieluik op veel meer scholen in te kunnen zetten.

Bij de Tilburg Ten Miles zijn wij de komende jaren, behalve met de rozenkraam, 
aanwezig met een groot paviljoen met levensgrote foto’s van Nicaragua. In het 
paviljoen worden activiteiten voor kinderen georganiseerd en tegelijkertijd de 
ouders geïnformeerd. Kinderen maken kennis met de Global Goals, kunnen vogel-
tjes schilderen en een speurtocht doen.

Middelbare scholen
Het Beatrix College deed voor Nicaragua mee aan de Scholierencompetitie en werd 
dit jaar tweede. Het gewonnen geldbedrag ging naar kindercentrum las Hormigui-
tas in Matagalpa. Daar worden 100 kansarme kinderen opgevangen en begeleid.
>>>
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kinderen in het Inleefatelier
foto’s: Miranda van der Klaauw
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kinderen bij electrospel
foto’s: Miranda van der Klaauw

onderw
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schilder Tania met het ontwerp
foto: Jan Duijvekam

wethouder Mario Jacobs onthult
mural op Christoffelschool

foto: Miranda van der Klaauw

kinderen schilderen in Nicaragua paviljoen

Er is een begin gemaakt met een briefwisseling tussen leerlingen van de school 
Ruben Darío en leerlingen Spaans van de Nieuwste School in Tilburg. Ook de 
docent Spaans van het Beatrix College is hierin geïnteresseerd. Hiermee hopen we 
op termijn meer jongeren te interesseren voor uitwisselingen, stages en reizen naar 
Nicaragua.

Stop Kinderarbeid
In Muy Muy, regio Matagalpa, zijn docenten getraind in het kader van de campagne 
Stop Kinderarbeid. Dit is vooral nodig op het platteland. Het is inmiddels de vijfde 
locatie waar dit project wordt uitgevoerd. Docenten leren hoe ze in gesprek kunnen 
gaan met ouders en dat resulteert in minder schooluitval. De financiering komt van 
leden van de onderwijsvakbond AOb. De landelijke AOb financierde dit jaar een 
videoproductie over dit thema.

Bereik in Tilburg: 
3.000 kinderen/jongeren, 5.000 ouders, 200 docenten en 
1.000 familieleden, buren, sponsors en bezoekers. Daarnaast 
een aantal docenten en studenten ivm Pabo-project.

Fondswerving:
De activiteiten en sponsorlopen van de basisscholen hebben 
22.000 euro opgebracht. Via Wilde Ganzen kwam een premie 
van bijna 7.000 euro beschikbaar voor een nieuw lokaal in 
een plattelandsgemeenschap. Dit project wordt in 2018 ge-
realiseerd. In 2017 zijn met eerder beschikbaar gekomen mid-
delen vier scholen gerenoveerd.
Er kwam 2.000 euro binnen voor kindercentrum las Hor-
miguitas. En er is 2.000 euro beschikbaar gekomen voor de 
onderwijsvakbond.



Economie
Mondiaal partnerschap tussen 
jongeren, vrouwen en 
ondernemers
Ons doel om via dit thema meer jongeren te berei-
ken vordert gestaag. Op 2College Durendael liep tot 
de zomer van 2017 het keuzevak Ondernemen, waar 
onze projecten aan gekoppeld waren. Vertegenwoor-
digers van onze Stedenband waren aanwezig bij de 
eindpresentatie en gaven in het najaar van 2017 ook 
gastlessen in de groepen die het schooljaar 2017/18 
het keuzevak volgen. Toen werd ook een cheque over-
handigd met de winst van de bedrijfjes van de leerlin-
gen. Daarnaast wordt bekeken of we in de onderbouw 
van Durendael iets kunnen doen met burgerschap en 
de Global Goals.

Ook onze zoektocht binnen het Beatrix College gaat 
door. De coördinator van het project Beatrix Maat-
schappelijk Ondernemen (BMO) zoekt naar het juiste 
moment en project om de interesse van de leerlingen 
te wekken.

In het begin van het jaar werd een aantal fondswer-
vende activiteiten georganiseerd door de vrouwen-
groep. Met bridgen en spinnen zetten tientallen vrou-
wen én mannen zich in voor het microkredietproject. 
Ook zijn diverse donaties ontvangen.
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medewerkers van de UCA geven een training
foto: Toon Oomen

Olga en Len met een cheque met een deel van de opbrengst spinning
foto: Cil de Vries

Microkrediet
De organisatie Fumdec is er eind dit jaar in geslaagd om meer leningen te verkrij-
gen van Nicaraguaanse partners. Daarnaast ontvangen zij een lening uit het Ro-
tatiefonds van het LBSNN. Deze middelen zet Fumdec uit naar groepen vrouwen. 
Hoe meer fondsen Fumdec kan aanboren, hoe meer vrouwen ze kunnen onder-
steunen en hoe lager de kosten worden. De scholing voor de vrouwen, een essenti-
eel onderdeel van een succesvol traject, betaalt de Stedenband. In 2017 ontvingen 
700 vrouwen ondersteuning.

De groep die in januari 2017 deelnam aan de toeristische reis ging op bezoek bij 
een groep Fumdec-vrouwen in een plattelandsgemeenschap ten noorden van Ma-
tagalpa. Een van de deelnemers vertelt:
“We werden ontvangen door  de vrouwen en zij vertelden over hun gemeenschapsbank 
en over hun bedrijfjes. Sommige vrouwen hebben een winkel aan huis of bakken brood 
of tortillas. Andere vrouwen hebben een stukje grond en gebruiken het krediet om zaai-
goed of mest te kopen. De administratie is de verantwoordelijkheid van de groep en ook 
wordt er gezamenlijk gespaard voor toekomstige investeringen.
Er zijn bijna nooit problemen. Tot nu toe hebben de vrouwen alles onderling kunnen 
oplossen. Met de winst van hun bedrijfjes financieren ze de kosten van hun gezin en 
verbeteren ze hun woning.
De droom van de vrouwen is om straks zonder Fumdec verder te kunnen en hun eigen 
bank in stand te houden. Omdat deze groep al een tijd bezig is, is dat moment niet meer 
zo heel ver weg. En dat betekent dat Fumdec zich weer kan richten op een nieuwe groep 
vrouwen. Een geweldige formule!”

Studenten
Het project Beste Idee aan de universiteit UNAN in Matagalpa blijft moeizaam ver-
lopen. Omdat het accent ligt op ondernemen, lijkt het minder goed te passen bin-
nen het onderwijs. We zijn in overleg met de docent, met onze partner CMV en met 
de ondernemers in Tilburg om te bekijken hoe we dit kunnen oplossen.

De koffiegroep zorgde ervoor dat de Vuelta a Matagalpa fietstocht weer terug 
kwam: een gezellige fietstocht voor jong en oud, door Brabantse dreven en met 
interessante excursies onderweg. Er werd gefietst voor de koffieboeren. En in het 
najaar begon deze groep met de voorbereidingen van een andere manier van fiet-
sen: een spinning marathon in het eerste kwartaal van 2018.

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.

Koffie
In Matagalpa zijn 60 koffieboeren (m/v) getraind en van krediet voorzien via de co-
operatie UCA San Ramón.

Twee vrijwilligers waren in Matagalpa, spraken met boerin Isabel en schreven een 
verslag: “Isabel is vier jaar lid van de coöperatie. Haar moeder was destijds een van 
de oprichters. De familie bezit 5 hectare grond. Op een kwart daarvan verbouwen ze 
koffie, in combinatie met bananen. Op de overige grond verbouwen ze mais en bonen. 
De grond ligt op 45 minuten lopen van hun huis. Isabel werkt samen met haar broer en 
runt daarnaast het huishouden. Ze kookt op hout en doet de was met de hand. Gelukkig 
is er wel stromend water.
Vanuit de coöperatie zijn er allerlei overleggen, bijeenkomsten en trainingen. Daarin 
leren de boeren over nieuwe, duurzame technieken. Isabel ontvangt 40 dollar krediet 
en koopt daarvan gereedschappen en zaaigoed. Ze vindt het geweldig om dit krediet 
te kunnen opnemen. Er zijn ook boeren die meer krediet krijgen. Zij kunnen dan grotere 
investeringen doen en mogen ook langer doen over de terugbetaling.
In de oogsttijd (november-februari) is het stevig aanpoten voor de boeren, want ze moe-
ten de bessen op het juiste moment plukken en niet alle bessen zijn gelijktijdig rijp. Dit 
betekent dat ze elke struik een paar keer langs moeten.
De UCA San Ramón heeft in totaal 1080 leden, van wie er 470 koffie verbouwen. Een 
boer produceert tussen de 20 en de 40 zakken koffie van 45 kilo en elke zak levert rond 
de 140 dollar op. Een goed beheer van de plantage is belangrijk om ziektes te voorko-
men en de opbrengst op peil te houden. Tevens wordt diversificatie gepromoot, zodat de 
boeren niet teveel afhankelijk zijn van een gewas.” >>>
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Klimaat
Mondiaal burgerschap voor een beter milieu
Het afgelopen jaar hebben we meerdere gesprekken gevoerd met verschillende 
mensen en organisaties1. Dat heeft waardevolle informatie opgeleverd over (on)
mogelijkheden en op handen zijnde projecten. Duidelijk is dat er op korte termijn 
een aantal grote en interessante natuurontwikkelingsprojecten in Tilburg en omge-
ving op stapel staat en dat die deels passen bij onze doelen en wensen. De status 
en de planning van de verschillende plannen was echter niet altijd duidelijk. Tevens 
waren er verschillende verwachtingen ten aanzien van de rollen van de gemeente 
en van onze stichting bij een dergelijk stedenbandproject.

Dit alles kost meer tijd dan we aanvankelijk dachten. Wij denken dat er voor een 
Klimaatbos in Tilburg mogelijkheden zijn, gezien de toekomstige natuurontwikke-
ling en het beleid van burgerparticipatie. De meeste kans maken ons inziens het 
Geboortebos 2.0 en een aantal plannen op particuliere gronden in Stadsbos013. 
Om zelf een bos te gaan beheren zien wij als niet haalbaar en het past ook niet bij 
de doelen van onze stichting. Wij hebben dus een partner nodig.

In Matagalpa komen diverse organisaties in aanmerking om herbebossing in sa-
menwerking met (koffie)boeren op te zetten. Zo’n project zou een plek kunnen krij-
gen in het Rotatiefonds van het LBSNN. Vanuit dit fonds kunnen projecten met een 
economische component worden meegefinancierd.

jaarverslag 2017 • Stedenband Tilburg-Matagalpa6

Bereik in Tilburg:
Ongeveer 10 deskundigen in verband met het Klimaatbos en 
200 mensen met de plantdag.

Bereik in Tilburg: 
3.500 personen met de diverse acties en 6 bedrijven/onder-
nemers/organisaties en hun netwerk. Ruim 40 jongeren, 80 
ouders en 10 docenten. Tevens 150 potentiële klanten voor 
toerisme en twee studenten NHTV.

Fondswerving:
Voor microkrediet werd 6.500 euro ingezameld, voor koffie-
boeren 3.000 euro. Via Wilde Ganzen kwam een premie van 
ruim 9.000 euro beschikbaar voor het koffieproject.
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het is goed toeven in het Geboortebos in Matagalpa
foto: Cor Nonhof

Toerisme
In januari vond de eerste groepsreis plaats. Dit in samenwerking met de Steden-
band Delft-Estelí. De deelnemers waren zeer te spreken over het social tourism pro-
gramma en ook over het georganiseerde vakantiedeel daarna. Twee deelnemers 
zetten na afloop hun ervaringen op papier:

“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.
Waar ik erg over te spreken ben, is de manier van reizen zoals wij gedaan hebben de 
laatste 10 dagen, met privé-auto & chauffeur zodat je kan stoppen wanneer je wilt en 
niet met je koffer hoeft te sjouwen. Aangezien het voor ons niet superduur is om zo te 
reizen, raad ik dat nieuwe reizigers aan.
Het wonen bij de mensen thuis vond ik leuk, al is meer kennis van Spaans wel een aan-
rader. Zo word je meteen ondergedompeld in de Nicaragua-sfeer. Maar het hostal in 
Matagalpa is ook een prettige plek.”

“Nicaragua is geen vakantieland voor mensen die uit zijn 
op cocktailbars aan tropische stranden. Maar als je ge-
interesseerd bent in het leven van de mensen in andere 
delen van de wereld en open staat voor hun kracht en op-
timisme, dan vind je in Nicaragua het land naar je hart.”

Helaas is het niet gelukt om de Jongerenreis, die voor 
de zomer was gepland, vol te krijgen. We merken wel 
dat er voldoende interesse is in ons aanbod, maar niet 
elke geïnteresseerde boekt ook direct een reis. Het ini-
tiatief moet groeien en bekender worden. Daarvoor 
benutten wij ons netwerk en de social media, ook met 
betaalde advertenties. Daarnaast worden flyers ver-
spreid in de stad. We hebben goede hoop dat in 2018 
meer mensen via ons op reis gaan naar Nicaragua.

Miranda neemt cheque in ontvangst op Durendael
foto: Coen Swinkels

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 plan-
ten. De Stedenband was aanwezig met foto’s van en 
informatie over het Geboortebos in Matagalpa. En met 
Nicaraguaanse vogeltjes natuurlijk.  

1)Brabantse Milieufederatie, Ermy Brok, Paul van Hoesel, Mario Jacobs, Wouter de Groot, Rob 
Vereijken (Stadsbos013), Janneke Cranenbroek, De Groene Muze, Jan de Bont, Utrecht-León, 
ProClimate, LBSNN.



Overige thema’s

Moeder- en kindzorg 
Het Casa Materna heeft op 31 december haar deuren gesloten. Omdat er vanuit 
de overheid nu voldoende voorzieningen zijn voor moeder en kind, is het particu-
liere Casa niet meer nodig. Het initiatief van een groep lokale vrouwen was in de 
jaren ’80 en ’90 echter van levensbelang voor de zwangere vrouwen in de regio 
Matagalpa, waar de moedersterfte, met name op het platteland, relatief hoog was. 
Het Casa Materna heeft belangrijk werk verzet door in totaal bijna 18.000 vrouwen 
op te vangen en naar een veilige bevalling te begeleiden. Een veelvoud daarvan is 
voorgelicht over reproductieve gezondheidszorg en family planning.

Pipitos
Via onze partnerorganisatie Comité Mano Vuelta wordt met een fonds van docen-
ten van PI-school de Hondsberg in Oisterwijk de vereniging los Pipitos in Esquipu-
las ondersteund, voor kinderen met een beperking. CMV financiert een leerkracht 
die de kinderen stimuleert in hun ontwikkeling.

Voorlichting/PR
Het werk van de Stedenband wordt onder de aandacht gebracht via de pers, twee 
websites (een algemene en een voor toerisme), twee Facebook-pagina’s, Twitter en 
twee Instagram accounts. Aan de websites zijn nieuwsbrieven gekoppeld.
Van het informatieblad ¡Cómo No! verschenen drie nummers. Het blad wordt zowel 
op papier als digitaal gelezen.

Het secretariaat van de Stedenband begeleidde 50 vrijwilligers in werkgroepen en 
bij activiteiten. Daarnaast waren er overleggen met de gemeente Tilburg en met 
het Landelijk Beraad Stedenbanden (LBSNN). Ook waren er twee platformbijeen-
komsten met de collega’s in andere steden. Op deze bijeenkomsten staat de onder-
linge uitwisseling van best practices centraal. 

Onze Stedenband heeft het initiatief genomen tot de oprichting van een werkgroep 
Tilburg 4 Global Goals. De leden van de werkgroep vinden dat er bij het platform 
een Wereld te Winnen teveel aandacht is voor het verdelen van de subsidies (met 
concurrentie als gevolg) en te weinig voor de Global Goals. De werkgroep wil min-
der versnippering en meer promotie van en communicatie over de Global Goals.
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Bereik voorlichting/PR:
bijna 13.000 personen via de algemene website en ruim 4.000 
via de toerisme site; 450 via de digitale nieuwsbrieven; 275 via 
Twitter, 420 via Facebook en 40 via Instagram; 500 papieren 
¡Cómo No!-lezers en 400 digitale lezers. De Stedenband ver-
scheen in totaal 15 keer in de regionale/lokale pers. Omroep 
Tilburg filmde de onthulling van de mural op de Christoffel-
school. Zie https://www.youtube.com/watch?v=gFDjIqxI_AY 

website
tilburg-matagalpa.nl

foto: HD ontwerp
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doña Jerónima van Casa Materna
foto’s: Frans Couwenberg

lege stoelen in Casa Materna

onze spandoeken hangen langs parcours TTM
foto: Corné Hannink



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.

 Fontys:  onderwijsinstelling voor hoger beroepsonderwijs.

 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:  internationale afspraken om een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.

 Hormiguitas:  centrum voor kansarme kinderen in Matagalpa.

 Inleefatelier:  een Nicaraguaans dorpsplein gemaakt van panelen en materialen, waar kinderen rollen en opdrachten krijgen.

 LBSNN:  Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua. Dit beraad verenigt tien stedenbanden. Tilburg is een van de leden.

 NHTV:  instelling voor internationaal hoger onderwijs (waaronder opleiding toerisme) in Breda.

 Obs:  openbare basisschool.

 Normal:  lerarenopleiding basisonderwijs in Matagalpa.

 PABO:  lerarenopleiding basisonderwijs.

 ProClimate:  organisatie voor de ontwikkeling van innovatieve projecten met agrarische producenten in de tropen.

 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.

 Wereld te Winnen:  mondiaal platform van de gemeente Tilburg.

 Wilde Ganzen:  steunt ontwikkelingsprojecten die zijn opgezet door mensen ter plaatse, in samenwerking met bevlogen Nederlanders.

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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jongedames bij de rozenkraam 
foto: Jan Duijvekam

spinners 
foto: Cil de Vries


