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I.

VOORWOORD

Graag bieden wij u het activiteitenverslag 2015 van de Stedenband Tilburg Same Tanzania aan.
Bestuur, medewerker en vrijwilligers hebben in 2015 hard gewerkt aan versterking van de stedenband
met Same. Succesvolle activiteiten zijn gecontinueerd en bestendigd. Maar er waren ook nieuwe
initiatieven. Het uitwisselingsprogramma voor verpleegkundigen kreeg er een zusje bij binnen het
onderwijsveld. Noortje Driessen, leerkracht van basisschool Bibit, ging als eerste Tilburgse leerkracht
voor langere tijd aan het werk bij twee partnerscholen in Same. Het initiatief voor deze werkstage
binnen het onderwijs is aan beide zijden met veel enthousiasme ontvangen.
De Werkgroep Tanzania van het TweeSteden ziekenhuis kreeg een nieuwe voorzitter. In september
ging hij voor een kennismaking naar het ziekenhuis en het Bwambo Health Centre in Same. Zijn
enthousiasme over de relatie en de projecten in Same schept veel verwachtingen voor de toekomst.
In mei kregen wij in Tilburg bezoek van Bisschop Kimario uit Same. Het was zijn eerste
kennismaking met de stad Tilburg. Wij benutten zijn bezoek om de stad te laten zien, maar ook om
diverse organisaties te bezoeken en afspraken voor toekomstige samenwerking te maken.
2015 was voor onze Stedenband ook een onzeker jaar met veel onduidelijkheid over financiering in
de toekomst. Toch hebben wij ingezet op nieuwe initiatieven en toekomstplannen. Wij zijn er immers
van overtuigd dat er de afgelopen dertig jaar veel gebeurd is in de relatie met Same, maar we zijn ook
overtuigd dat we nog niet klaar zijn en graag samen verder willen gaan. In 2016 vieren we ons 30 jarig
jubileum met veel trots over het verleden en een open blik naar de toekomst.
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II.

ACTIVITEITEN EN PROJECTEN

ALGEMENE VOORLICHTING EN PR

-

-

In 2015 heeft de Stedenband deelgenomen aan diverse open dagen en markten om zo haar
zichtbaarheid in de stad te vergroten. Wij presenteerden ons bij het Books4Life evenement van
Tilburg University, Festival Alegria in Bosvreugd, Mill Hill Derde wereldmarkt, Beursvloer
Tilburg. In december volgden Kerstmarkt ’t Laar en de kerstmarkt van Opmaat scholen in het
Midi Theater. Bij al deze evenementen werden fondsen geworven voor projecten in Same. Ook de
Kerst en Nieuwjaarsactie werd ingezet om fondsen te werven voor projecten in Same
De Stedenband is ook op facebook en heeft daar ruim 300 volgers
De blogs van twee Tilburgse verpleegkundigen op werkstage in Same hadden elk 300 en 400
volgers.
Activiteiten van de Stedenband kregen enkele keren aandacht in Stadsnieuws en Tilburgse
Koerier, en er verschenen artikelen in schoolkranten, personeelsbladen en websites van betrokken
scholen en organisaties in Tilburg.

Bereikcijfers Algemene Voorlichting en PR:
- 6 activiteiten bij evenementen
- 5000 bezoekers evenementen en lezers van artikelen, websites, blogs, facebook
- Fondswerving: € 4.180 voor projecten in Same

ONDERWIJS

1. Programma Onderwijs en ICT
In 2015 is dit programma voortgezet. ROC, universiteit, gemeente en enkele Tilburgse bedrijven
stelden totaal 330 gebruikte computers beschikbaar voor het ICT-onderwijsproject in Same.
De opbrengst van ruim € 4200 wordt ingezet om een middelbare school in Same te voorzien van
computer hardware en voor ICT-training van de leerkracht.
Via het programma zijn inmiddels vier middelbare scholen en een basisschool voorzien van een goede
ICT-omgeving met getrainde leerkrachten voor het computeronderwijs.
2. Scholenbanden basisonderwijs
Scholenbanden van basisscholen Armhoefse Akkers, de Alm en Bibit met Mother Kevin, Ishinde en
Lesirwai en Njoro primary schools
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-

Ook in 2015 zetten de scholen in in Tilburg zich in voor hun band met de zusterscholen in Same.
De Tilburgse scholen kwamen drie keer bijeen met de ‘Scholengroep’ om activiteiten op elkaar af
te stemmen. Zij organiseerden op hun scholen de jaarlijkse Tanzaniaweek met onderwijsprojecten,
sportdagen of kerstmarkt. Er zijn brieven en tekeningen over en weer gegaan tussen de scholen in
Tilburg en in Same. Fondswerving door de Tilburgse scholen bracht € € 10.156 op voor het
‘Scholenfonds’, waarmee projecten van de vier zusterscholen in Same worden ondersteund.
- Een nieuw en bijzonder initiatief in 2015 was de werkstage in Same van een van de leerkrachten
van basisschool Bibit. Ruim twee maanden was zij in Same aan het werk met leerlingen en
leerkrachten bij twee van onze zusterscholen. Uit deze werkstage, en op verzoek vanuit Same, is
het initiatief genomen om ons te gaan richten op kennisoverdracht van moderne
onderwijsmethodieken. In 2016 hopen wij tijdens de onderwijsreis een eerste aanzet daartoe te
geven.
- In Same ging de nieuwe ‘coördinator scholenbanden’ aan de slag. Hij initieerde en begeleidde vier
nieuwe onderwijsprojecten bij de partnerscholen: aanleg sanitair, renovatie en inrichting, aanschaf
onderwijsmaterialen.
- In september 2015 werden alle zusterscholen bezocht door de coördinator van de Stedenband en
de onderwijsmedewerker in Tilburg voor overleg over lopende projecten
Met activiteiten voor de scholenbanden werden in Tilburg circa 1200 leerlingen en leerkrachten, 2000
ouders en 500 familieleden en buurtgenoten bereikt. In Same gaat het om circa 1150 leerlingen en
docenten van vier scholen.
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3. Samenwerking in beroepsonderwijs
Ook in 2015 heeft de Stedenband de contacten met Chanjale Vocational training Centre, een school
voor beroepsonderwijs in Same, voortgezet. Onder de nieuwe directie en met een actief
wervingsbeleid is het aantal leerlingen van de school in 2015 met 30% gestegen. Toch dreigen
onafgebouwde en beperkt ingerichte praktijklokalen een rem te vormen voor verdere groei van de
school.
In september bezocht de coördinator van de Stedenband de school en werden afspraken gemaakt voor
vervolgstappen. Fase 1: voor betere inrichting van praktijklokalen zet de Stedenband in 2015/2016 een
nieuw samenwerkingsproject op met Vraag en Aanbod Internationaal (VAI). Voor afbouw van enkele
praktijklokalen gaan we op zoek naar financiering. Fase 2: er worden plannen ontwikkeld voor het
opzetten van een ‘school business centre’ om de inkomsten voor de school te verhogen. Fase 3: de
school beziet de mogelijkheden om vanuit zo’n business centre een ‘revolving fund’ te creëren,
waarmee een microkrediet programma kan worden opgezet voor afgestudeerde leerlingen. De
implementatie van deze drie achtereenvolgende stappen zal meerdere jaren in beslag gaan nemen

4.Scholierencompetitie voortgezet onderwijs
In 2015 was de Stedenband opnieuw actief voor de jaarlijkse Scholierencompetitie tussen leerlingen
van Cobbenhagenlyceum, Beatrix college en Theresialyceum. Onze Stedenband was gekoppeld aan
het Cobbenhagenlyceum. Wij maakten voor de school lesmateriaal over Tanzania en verzorgden twee
gastlessen voor circa 60 leerlingen. De leerlingen organiseerden in Tilburg centrum een ‘upgrade’
actie over water in Same en maakten een korte film.
In totaal namen 150 leerlingen van de drie scholen deel aan de Scholierencompetitie.
Cobbenhagenlyceum eindigde op een gedeelde eerste plaats en ontving van RABO-bank een cheque
van € 400 voor een waterproject bij een school in Same.
4. Ondersteuning onderwijsprojecten in Same
In 2015 zijn onderwijsprojecten uitgevoerd met steun vanuit de Tilburgse basisscholen, middelbare
scholen, ROC Tilburg, Tilburg University, Gemeente Tilburg, Wilde Ganzen en particuliere giften.
Ondersteunde projecten:
- Nieuwe onderwijsprojecten bij vier basisscholen – sanitair, renovatie en inrichting, en
lesmaterialen - werden gestart. De afronding van deze vier projecten wordt in 2016 verwacht.
- Chanjale Vocational Training Centre (beroepsonderwijs): de school heeft de beschikking gekregen
over (een beperkt aantal) gereedschappen, computers en sportmaterialen
- Opleiding leerkrachten: een veelbelovende student werd in staat gesteld om een opleiding tot
leerkracht te gaan volgen
Bereikcijfers onderwijs
- 4 langdurige contacten met onderwijsinstellingen
- 4000 kinderen, jongeren en volwassen in Tilburg; 1800 leerlingen en docenten in Tanzania
- € 16.742 voor onderwijsprojecten in Same.
- € 1.063 voor onderwijsactiviteiten in Tilburg en uitwisselingsprogramma.

5

GEZONDHEIDSZORG, ZORG EN WELZIJN

1. Samenwerking Twee Stedenziekenhuis en Same District Hospital
In 2015 heeft het TweeSteden Ziekenhuis heeft de samenwerking met het Same District Hospital
voortgezet. Er werd ingezet op verbeterde hygiëne voor het ziekenhuis in Same. In beide ziekenhuizen
zijn veel medewerkers actief betrokken bij de samenwerking. De Werkgroep Tanzania Tweesteden
kreeg een nieuwe voorzitter in de persoon van Dr. Anton Breeuwsma. De werkgroep telde dit jaar
14 vrijwilligers en kwam vier keer bijeen. De coördinator van de Stedenband maakt deel uit van de
werkgroep
- Uitwisselingprogramma verpleegkundigen.
Het uitwisselingsprogramma voor verpleegkundigen loopt goed. Er is in Tilburg veel
belangstelling voor de werkstages van drie maanden in Same. Verpleegkundigen zetten hun
vakantie- en verlofdagen in. Het ziekenhuis draagt bij in de vorm van extra dagen en financiële
ondersteuning voor de tickets. In 2015 gingen twee verpleegkundigen uit Tilburg voor een
werkstage naar Same, waar zij op verschillende afdelingen van het ziekenhuis werden ingezet. In
2016 komen er weer verpleegkundigen vanuit Same naar Tilburg.
- Renovatie en herinrichting ziekenhuis in Same
De stichting Twee Steden over de Grenzen (TSog) ondersteunt namens het TweeSteden
ziekenhuis renovatie en herinrichting van het ziekenhuis in Same. In 2015 is de wasserij van het
ziekenhuis verbeterd en opnieuw ingericht. Op verpleegafdelingen zijn kleine aanpassingen
gedaan om de hygiëne op die afdelingen te verbeteren.
- Medische opleidingen.
De TSog financierde de artsenopleiding voor een van de medewerkers van het ziekenhuis in Same.
In 2015 heeft zij haar vierjarige opleiding afgerond.
- Werkbezoek aan SDH en Bwambo Health Centre
In september brachten de scheidende- en de nieuwe voorzitter van de ‘Werkgroep Tanzania
TweeSteden’ een werkbezoek aan het ziekenhuis in Same. Ook een verpleegkundige en de
coördinator van de Stedenband maakten deel uit van de delegatie. Op het programma een evaluatie
van de samenwerking, de uitgevoerde projecten en het uitwisselingsprogramma voor
verpleegkundigen. Voor de komende jaren zal gewerkt worden aan een onderhoudsplan voor de
gerenoveerde gebouwen. Het uitwisselingsprogramma loopt goed en zal worden voortgezet.
- Voorlichting Tilburg.
De voorlichting in Tilburg loopt via reportages in het personeelsblad van het ziekenhuis, de
website van de Stichting TSog en via de weblogs van verpleegkundigen tijdens hun verblijf in
Tanzania. Deze werden drukbezocht door familie, collega’s, vrienden en kennissen. In de hal van
het TweeSteden ziekenhuis hangt een permanente fototentoonstelling over de band met het Same.
2. Samenwerkingsprogramma Bwambo Health Centre
In 2015 is het samenwerkingsprogramma met Bwambo Health Centre (BHC) voortgezet. De kliniek
biedt gezondheidszorg aan 20.000 tot 30.000 mensen op de omringende berghellingen in Same. Er
worden veel bevallingen gedaan, er wordt gewerkt met een aidsprogramma en er kunnen kleine
operaties verricht worden.
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-

-

Met steun uit Tilburg zijn er in de afgelopen vier jaren verbeteringen in de kliniek aangebracht. Er
kwamen onder meer nieuw sanitair, een nieuwe drinkwatervoorziening, een verbeterede apotheek,
anesthesieapparatuur voor de operatiekamer en andere kleine medische materialen.
Er zijn opleidingsmogelijkheden geboden aan personeel van de kliniek. Ook in 2015 Financierde
de Stichting TSog de opleiding voor een tweede arts in Bwambo.
Bwambo Health Centre is ook opgenomen in het uitwisselingsprogramma voor verpleegkundigen
tussen Tilburg en Same. In 2015 werkten twee verpleegkundigen uit Tilburg een deel van hun
werkstage in de kliniek in Bwambo.

-

3. Wereld Aids Dag
In november 2015 organiseerde de Stedenband opnieuw het Programma Wereld Aidsdag, met
gastlessen en voorlichtingsbijeenkomsten bij scholen voor beroepsonderwijs en voortgezet onderwijs.
Het programma duurde drie weken. De gastlessen en lezingen werden verzorgd door twee deskundige
gasten uit Same. In een periode van drie weken gingen zij in discussie met 1300 Tilburgse jongeren
tussen veertien en zeventien jaar oud.
In 2015 werd er weer een nieuwe school toegevoegd aan het programma voor de gastlessen over
hiv/aids: ROC Tilburg School voor mode en uiterlijke verzorging.
- HIV/Aids dagen ROC Tilburg
Gedurende twee dagen waren er voorlichting, forumdiscussies en workshops voor 550 studenten
van de School voor Gezondheidszorg en de School voor Welzijn van ROC Tilburg. In het Forum
vertegenwoordigers vanuit Same, GGD, hiv Vereniging Nederland en Elizabeth ziekenhuis.
- Gastlessen.
Er werden 25 gastlessen over HIV/Aids in Tanzania (en Nederland) verzorgd voor circa 600
leerlingen van vijf scholen voor voortgezet onderwijs: vmbo, mbo, havo en vwo.
- Aanvullend programma.
De Stedenband organiseerde een aanvullend programma voor de gasten uit Tanzania met
bezoeken aan scholen en donororganisaties. Een netwerkbijeenkomst met de gasten uit Tanzania
werd door circa 40 mensen bezocht.
In 2016 verwachten wij dit succesvolle hiv/aidsprogramma. Opnieuw te organiseren
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4. Ondersteuning projecten gezondheidszorg, zorg en welzijn in Same
In 2015 werden gezondheidsprojecten in Same ondersteund voor een bedrag van € 9.830.
Ondersteunde projecten
- Same District Hospital: opleidingen medisch personeel, medische materialen, renovatie wasserij
- Bwambo Health Centre: medische materialen en opleiding medisch personeel
- Mother Kevina Hope Centre voor meervoudig gehandicapte kinderen: maismolen
Bereikcijfers gezondheidszorg
- 2 langdurige contacten tussen ziekenhuizen in Tilburg en in Same
- 1200 personeelsleden TweeSteden ziekenhuis; 300 lezers van weblogs verpleegkundigen
- 1200 leerlingen en leerkrachten in voortgezet en beroepsonderwijs (2 forumdiscussies, 12
workshops en 25 gastlessen over hiv/aids)
- € 9.830 voor gezondheidszorg projecten in Same Diocese
- € 5.571 voor activiteiten in Tilburg en het uitwisselingsprogramma.

WATER/VOEDSEL/MILIEU

1. Wandelen voor Water
Wandelen voor Water 2015 vond plaats op woensdag 18 maart. De Stedenband organiseert deze
activiteit voor leerlingen van basisscholen jaarlijks in Tilburg in de week van Wereld Waterdag en in
aansluiting op de landelijke campagne van Aqua for All
Er namen 3 basisscholen deel met 152 leerlingen uit groepen 7/8. Wandelen voor Water in Tilburg
bestond uit een aantal educatieve activiteiten die afgesloten werden met een sponsorloop om de school
en de mensen in het dorp Kisombeni in Same van schoon drinkwater te voorzien.
- Sponsorloop.
De sponsorloop op 18 maart vormde het sluitstuk van een educatief programma over (drink)water
bij de deelnemende scholen. Naast de inspanning van zes kilometer lopen met zes liter water in
een rugzak werden de kinderen ook getrakteerd op een feestelijke ochtend met wateractiviteiten in
Natuurmuseum Brabant en Afrikaanse muziek in de Hall of Fame. Voor de wandeltocht lieten de
kinderen zich sponsoren door familie en buurtgenoten. De sponsorloop bracht voor het project in
Same € 5.600 op, inclusief de bijdragen van Brabant Water, Waterschap de Dommel en Interpolis.
Educatief programma.
De leerlingen hebben de wandeltocht met een educatief programma op school voorbereid.
De Stedenband verzorgde gastlessen voor de scholen, Waterschap de Dommel verzorgde excursies
naar de rioolwaterzuivering en de leerkrachten behandelden met de kinderen een lespakket over
water in de klas.
- Actie Tilburgse gemeenteraad
Bij de afsluiting van Wandelen voor Water overhandigden alle kinderen hun persoonlijke
waterwens aan wethouder Jacobs met het verzoek deze door te geven aan de andere
gemeenteraadsleden. De Stedenband organiseerde bij de opening van de eerst volgende
raadsvergadering een korte actie om alle raadsleden te informeren en de waterwensen, samen met
een fles veilig Tilburgs kraanwater, aan te bieden.
Wandelen voor Water is een succesvolle activiteit en zal in 2016 opnieuw georganiseerd worden..
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2. Ondersteuning projecten water, voedsel en milieu in Same
In 2015 ondersteunde de Stedenband de start van een nieuwe fase van het grote (drink)water- en
sanitatie project bij Bwambo in Same. In fase 2 worden een dorp en een school voorzien van een goed
drinkwatersysteem. Na afronding van het totale project hebben drie dorpen, een ziekenhuis en twee
scholen de beschikking over goed drinkwater en sanitair. Er zijn geschoolde mensen en een fonds om
het systeem ook in de toekomst te onderhouden.
Bereikcijfers Water/voedsel/milieu
- 200 leerlingen, leerkrachten en vrijwilligers natuurmuseum; 1000 ouders en sponsors
- € 38.450 voor waterprojecten in Same
- € 625 voor wateractiviteiten in Tilburg

BEVORDEREN VAN ZELFREDZAAMHEID EN ECONOMISCHE BEDRIJVIGHEID

In 2015 heeft dit nieuwe project nog op een laag pitje gestaan. Er heeft nog geen studiereis
plaatsgevonden naar het werkgebied van SYPO in Oeganda om daar het SYPO programma beter te
leren kennen. Wel hebben onze partners in Same contacten gelegd met andere microkredieten
programma’s in Tanzania. Er werd besloten dat er meer tijd en investering nodig zijn om een goed
microkrediet programma in Same te starten. In 2016 hopen wij daadwerkelijk met het project van start
te kunnen gaan.
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PROJECTEN IN SAME: ONDERSTEUNING EN FONDSWERVING

1. Fondswerving 2015
De Stedenband Tilburg Same Tanzania heeft in 2015, samen met andere Tilburgers, het mooie bedrag
van € 69.202 bij elkaar gebracht voor ontwikkelingsprojecten in Same.
Inkomsten voor ondersteuning van de projecten in Same waren vooral afkomstig uit donaties van
organisaties, bedrijven en particulieren in Tilburg, aangevuld met bijdragen van lokale landelijke
fondsenorganisaties.
2. Gesteunde projecten 2015
Onderwijs
 Kleuteronderwijs: bouw kleuterklas door Kisiwani vrouwengroep
 Basisonderwijs: onderwijsvoorzieningen voor vier basisscholen/ partnerscholen van Tilburgse
basisscholen (lopend)
 Beroepsonderwijs: Chanjale VTC: gereedschappen en sportkleding (lopend)
 Voortgezet onderwijs: scholen onderwijs voorzien van computerlokalen en ICT-omgeving
(lopend)
 Opleiding en scholing: ondersteuning van getalenteerde studenten voor schoolgelden, boeken etc.
(lopend)

Water, landbouw en milieu
 Bwambo drinkwater- en sanitatie project fase 2: drinkwatervoorziening 700 bewoners en de
school in het dorp Kisombeni (lopend)
Gezondheidszorg, zorg en welzijn
 HIV/Aids programma van Same Diocese (lopend)
 Bwambo Health Centre: medische materialen, opleiding medisch personeel (lopend)
 Same District Hospital: vernieuwing ziekenhuis wasserette, medische materialen, opleiding
medisch personeel (lopend)
 Opvang en scholing meervoudig gehandicapte kinderen Mother Kevina Hope Centre: maismolen
project (lopend)
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UITWISSELING, STAGES EN WERKBEZOEKEN

In 2015 ondersteunde en organiseerde Stedenband Tilburg Same Tanzania meerdere
uitwisselingsbezoeken en werkstages. De ondersteuning betreft het zorgen voor de juiste
contacten, begeleiding en advisering. De Stedenband ondersteunt nadrukkelijk niet financieel;
de kosten voor reis en verblijf worden door de reizigers en/of hun organisaties betaald.
Er waren vijf uitwisselingsbezoeken. Daaraan namen 13 personen deel.
-

-

Januari. Een verpleegkundige van het TweeSteden ziekenhuis werkt drie maanden in Same
District Hospital en Bwambo Health Centre
Mei. Bisschop Kimaryo en Fr. Deo Mngumi brengen een werkbezoek aan Tilburg. Er worden
diverse (donor)organisaties bezocht en er wordt een netwerkbijeenkomst georganiseerd.
Juli. Een leerkracht ban basisschool Bibit werkt ruim twee maanden met leerkrachten en leerlingen
van twee basisscholen in Same
September. Werkbezoek van de coördinator en voorzitter van STST aan Same waar projecten
worden bezocht en projectbesprekingen zijn met het ontwikkelingsteam van Same Diocese, met
ambtenaren van Same District Council.
September: vrijwilliger van STST is enkele weken in Same om scholen te bezoeken en afspraken
te maken voor vervolgprojecten in het onderwijs.
September: werkbezoek van twee artsen en een verpleegkundige van stichting TSog aan Same
District Hospital en Bwambo health Centre.
November/december: twee partners van Same Diocese verblijven drie weken in Tilburg voor de
uitvoering van activiteiten in het kader van Wereld Aids Dag en het bezoeken van Nederlandse
fondsenorganisaties.

COORDINATIE, NETWERKEN EN KANTOOR

-

-

-

Het bureau van de Stedenband beschikte in 2015 over een parttime coördinator. Deze bereidde
bestuursvergaderingen voor, begeleidde werkgroep vergaderingen en stuurde onze vrijwilligers
aan.
De coördinator wordt daarbij ondersteund door onze vaste onderwijsmedewerkster, een
vrijwilligster die een dag per week werkzaam is voor het bureau van de Stedenband.
Het bestuur van de Stedenband werd uitgebreid met twee nieuwe bestuursleden en kwam dit jaar
zes keer bijeen.
De Stedenband wordt gedragen door het werk van enthousiaste vrijwilligers. De meesten van hen
zijn actief in een van de 5 instellingen voor onderwijs en gezondheidszorg, die een langdurige
samenwerkingsrelatie met Same hebben. Elke instelling heeft haar eigen Tanzania werkgroep
waarin, circa 30 vrijwilligers, activiteiten organiseren. De Stedenband stimuleert, begeleidt en
ondersteunt deze vrijwilligers en hun organisaties.
Daarnaast stuurt het bureau van de STST een kerngroep van circa 15 vrijwilligers aan. Zij werken
mee aan activiteiten, geven gastlessen, werven fondsen, huisvesten gasten uit Tanzania,
ondersteunen bij bureauwerkzaamheden, of zetten zich in voor het bestuur van de werkgroep.

12

Kwaliteit van de dienstverlening
De Stedenband investeert in de inhoud en kwaliteit van haar activiteiten en projecten. Onder kwaliteit
verstaan wij: planmatige aanpak, langdurig betrekken van mensen bij de stedenband, zoeken naar
verdieping naast vernieuwing, goede samenwerking met cliënten en partners, activiteiten
terugkoppelen naar doelstellingen, ondersteunen projecten in Same die gericht zijn op structurele
oplossingen.
- Activiteiten in Tilburg worden na uitvoering geëvalueerd met vrijwilligers,
samenwerkingspartners en cliënten. De uitkomsten van de evaluaties worden gebruikt als input
voor vervolgactiviteiten.
- Prestaties en resultaten inzake projecten in Same worden gemeten aan de hand van
projectverslagen en monitorbezoeken. In Same zorgt het Development Team voor monitoren,
evaluatie en projectrapportage naar de Stedenband. De coördinator van de Stedenband bezoekt
jaarlijks de projecten en spreekt de projectverslagen door met de partners.
- Coördinator en bestuur zijn eindverantwoordelijk voor bewaking van de kwaliteit van onze
dienstverlening. Vorderingen in activiteiten in Tilburg en projecten in Same zijn vast onderdeel
van tweemaandelijkse bestuursbijeenkomsten. Deze worden besproken aan de hand van
managementrapportages en in het licht van ons beleidsplan. Indien nodig vindt bijsturing plaats.
Bestuur
Marion Boons (voorzitter)
Wilbert van Herwijnen (secretaris)
David Zijlmans (penningmeester
Niels Noorderhaven
Lucas Noordhoorn
Peter van Noppen

Medewerkster
Marga Genemans (coördinator)
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