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Op 10 juli 2016 bestaat de Stedenband tussen Tilburg en Same in het noordoosten van Tanzania 

dertig jaar. Door de jaren heen is de band gegroeid naar een partnerschap met groot respect voor 

elkaar. Behalve dat wij samen met onze partners bijdroegen aan een betere kwaliteit van leven in 

Same, kreeg ook het vergroten van de kennis bij Tilburgers over de leefsituatie in Same de laatste drie 

decennia steeds meer vorm in concrete activiteiten.  

De kern van de activiteiten van de Stedenband wordt al dertig jaar lang gevormd door drie elementen: 

water als bron van bestaan, educatie als sleutel tot ontwikkeling en gezondheid(szorg) als slagader 

van de samenleving.  

Door jaarlijks concrete stappen te zetten op deze terreinen is er in dertig jaar in Same en Tilburg veel 

bereikt. Tienduizenden mensen kregen (vlakbij hun huis) toegang tot (drink)water, de hygiëne 

(sanitaire voorzieningen en riolering) in dorpen en op scholen en in ziekenhuizen werd aanzienlijk 

verbeterd. Scholen kregen betere faciliteiten en leermiddelen, duizenden kinderen extra gingen naar 

school en leerkrachten uit Tilburg deelden hun kennis met collega’s in Same. Ook ziekenhuizen 

kregen meer kennis, betere gebouwen en apparatuur en meer mensen met malaria en HIV/aids 

kregen op tijd medische hulp. In Tilburg deden in dertig jaar meer dan dertigduizend leerlingen in 

basis- en voortgezet onderwijs mee aan educatieve projecten over Tanzania en wereldburgerschap. 

Meer dan tienduizend leerlingen uit het voortgezet- en beroepsonderwijs kregen voorlichting over 

problematiek rondom HIV/aids, mede dankzij de inzet van deskundigen uit Same. 

De Stedenband is in dertig jaar zeer effectief gebleken om organisaties en vrijwilligers te binden, 

kennis uit te wisselen, resultaten te boeken en inwoners van zowel Same als Tilburg een meer 

mondiale blik te geven. Maar we zijn er nog lang niet: er is nog een wereld te winnen! De komende 

drie jaar bieden we dan ook weer een reeks activiteiten aan om door te bouwen op de resultaten die 

we samen met onze partners hebben bereikt op onze kerngebieden water, educatie en gezondheid. 

Samen voor Same noemen we dat!                                                                                     
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Global goal 6: 

Ensure availability and sustainable 

management and sanitation for all 

 

Doelstellingen 

Tilburg 

1. Meer kinderen in Tilburg hebben kennis van de waterproblematiek in Same en van het belang 

van duurzaam omgaan met water in Tilburg 

Same 

1. Meer kinderen in Same hebben kennis van mogelijke oplossingen voor waterproblematiek in 

hun regio. 

2. Meer kinderen in Same hebben kennis van de effecten van het gebrek aan schoon drinkwater 

op het dagelijks leven (met name gezondheid, onderwijs en economische ontwikkeling). 

3. Beschikbaarheid van (drink)water voor iedereen in Same op maximaal 400 meter afstand van 

hun huis. 

4. Verbetering van de (water)hygiëne en dus van de gezondheidssituatie. 

5. Door toegang tot (drink)water zijn meer kinderen zijn in staat onderwijs te volgen en meer 

vrouwen in staat te werken en dus een inkomen te verwerven. 

 

Activiteiten 

Tilburg 

a. Wandelen voor Water.  

In de week van Wereld Waterdag (eind maart) organiseert de Stedenband in aansluiting op de 

landelijke campagne van Aqua for All de activiteit Wandelen voor Water voor leerlingen van de 

groepen 7/8. Leerlingen van de deelnemende basisscholen krijgen in dit project les over 

(drink)water(gebruik) en sanitair. Het educatieve programma wordt afgesloten met een 

sponsorloop. De kinderen lopen zes kilometer met zes liter water in hun rugzak. Zo ervaren ze 

wat kinderen in ontwikkelingslanden dagelijks moeten doen. De kinderen halen zelf 

sponsorgeld op en krijgen voorlichting over het project dat centraal staat. Elk jaar wordt een 

project gekozen rondom water en/of sanitatie. Waterschap De Dommel, Interpolis, Brabant 

Water en Wilde Ganzen geven een financiële bijdrage. In juni vullen alle scholieren die 

hebben meegedaan een enquête in om een indruk te krijgen van de invloed van het project op 

het dagelijkse waterverbruik binnen hun gezin. 
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b. Piushaven 

Er wordt aansluiting gezocht bij evenementen van Piushaven Bruist en bij de horeca 

gelegenheid rondom de Piushaven.  

c. Loterij 

In de zomermaanden organiseert de Stedenband een loterij in samenwerking met winkels 

(m.n. speelgoedwinkels en doe-het-zelfzaken).  

 

Same 

a. Wandelen voor Water  

Vanwege het dertigjarig jubileum gaan in 2016 voor het eerst ook kinderen in Same een 

sponsortocht lopen. Dit gebeurt op dezelfde dag als de sponsorloop in Tilburg.  

 

Samenwerkingspartners 

Wandelen voor Water 

Waterschap de Dommel, Brabant Water, Interpolis, Natuurmuseum Brabant, scholenbanden, Aqua for 

All, Wilde Ganzen en in de toekomst mogelijk Waterschap Brabantse Delta. Basisscholen in Same, 

winkeliers in Same, NMB bank in Same. R.C. Same Diocese en Same District Council. 

Piushaven 
Bedrijven en organisaties rondom de Piushaven 
Loterij 
Actieve winkeliers in de binnenstad en in andere winkelcentra in Tilburg 

 

Resultaten 

Tilburg 

a. Er is € 30.000 - € 50.000 ingezameld voor waterprojecten in Same. 

b. Minimaal 3.000 Tilburgers zijn zich bewuster van hun waterverbruik. 

c. De helft van de Tilburgse scholieren die hebben meegedaan aan Wandelen voor Water geeft 

drie maanden later aan beter op te letten met het gebruik van water. 

Same 

a. Er zijn drie (drink)waterprojecten gerealiseerd (waterputten, gravity-fed schemes), waardoor 

minimaal 4.000 mensen toegang hebben tot drinkwater van goede kwaliteit vlakbij huis. 

b. Op drie plekken is een regenwateropvang en –berging gerealiseerd. 

c. Er zijn drie sanitaire projecten gerealiseerd in dorpen, scholen en ziekenhuizen. 
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Global goal 4:  

Ensure inclusive and equitable quality education  

and promote lifelong learning opportunities for all 

Doelstellingen 

Tilburg 

1. Tilburgse scholieren zijn zich meer bewust van de (leef)omstandigheden in Same, wat 

bijdraagt aan hun ontwikkeling tot betrokken wereldburgers. 

 

Same 

1. Alle kinderen in Same gaan naar de basisschool en maken deze opleiding af. 

2. Alle kinderen stromen vanuit het basisonderwijs door naar het voortgezet onderwijs (bredere 

schoolcarrière). 

3. Werken met verbeterde onderwijsmethodieken. 

4. Betere onderwijsfaciliteiten. 

 

Activiteiten 

Tilburg 

a. Scholenbanden basisonderwijs  

De Tilburgse basisscholen Armhoefse Akker, De Alm en Bibit onderhouden scholenbanden 

met vier primary schools in Same. Elk jaar is er op deze Tilburgse basisscholen een 

Tanzaniaweek, waarin alle leerlingen in een breed opgezet educatief programma leren over 

het leven in Tanzania. Verder corresponderen de leerlingen van de met elkaar verbonden 

scholen jaarlijks met elkaar via brieven en tekeningen - en de leerkrachten via email en 

Whatsapp - waardoor zij leren over elkaars leven . Elke twee tot drie jaar gaat een groep 

docenten van de Tilburgse scholen op bezoek bij hun partnerscholen in Same om de 

leerkrachten didactisch te ondersteunen. De komende drie jaar wordt er door de Stedenband 

actief gelobbyd voor een vierde scholenband tussen een Tilburgse basisschool en een 

primaryschool in Same.  

 

b. Projecten voortgezet onderwijs 

De Stedenband participeert in de Scholierencompetitie over ontwikkelingssamenwerking, 

Stedenbanden, duurzaamheid en fair trade waaraan 150 scholieren van drie middelbare 

scholen meedoen. Zij maken hiervoor een film en verzorgen een aantal kleine 

publieksactiviteiten. De competitie wordt gezamenlijk afgesloten met een groot spel in de vorm 

van een kennisquiz, waarbij de scholen met elkaar de strijd aangaan. De Stedenband verzorgt 

hiervoor een deel van het educatieve programma . De school die de competitie wint mag een 

bedrag dat ter beschikking wordt gesteld door de SNS Bank besteden aan het 

ontwikkelingsproject van de organisatie dat zij steunt. 

 

Same 

a. Project beroepsonderwijs  

De afgelopen jaren investeerde de Stedenband met financiële steun van Lions Regte Heide, 

Vraag en Aanbod en Wilde Ganzen flink in het verbeteren van de faciliteiten en 

onderwijskwaliteit van de Chanjale Vocational Training Centre, een van de weinige 

opleidingen voor beroepsonderwijs op het platteland van Same. Leerkrachten kregen 

computerles, er is nieuw lesmateriaal aangeschaft en er zijn kantoren, woon- en 

slaapverblijven en praktijklokalen bijgebouwd. De  komende drie jaar willen we de faciliteiten 

van de school en de onderwijskwaliteit verder verbeteren, zodat het aantal leerlingen kan 

doorgroeien van 75 naar 200.  

b. ICT-project  
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Al enkele jaren behoort het inrichten van computerlokalen op scholen in Same tot de 

kernactiviteiten van de Stedenband. Partners hierbij waren de gemeente Tilburg, Tilburg 

University en enkele Tilburgse bedrijven. Behalve dat er computers worden geleverd, krijgen 

de scholen onderwijsprogramma’s aangereikt en worden docenten opgeleid om 

computeronderwijs te geven. De komende drie jaar blijft het ICT-project een lopende activiteit 

van de Stedenband. 

 

Samenwerkingspartners 

Scholenbanden 
Vier basisscholen en Tilburg en vijf basisscholen in Same (b.s. De Alm, Bibit, Armhoefse Akker en 
nieuwe school, Njoro, Ishinde, Lesirwai, Mwembe, Winkelmolen), leveranciers van 
onderwijsmaterialen, Wilde Ganzen. 
Voortgezet onderwijs 
Cobbenhagenlyceum is partner van de Stedenband in de scholierencompetitie. 
Beroepsonderwijs 
Vraag & Aanbod Internationaal, Lions Regte Heide. 
ICT project 
Tilburg University, Tilburgse bedrijven, Gemeente Tilburg, Vraag & Aanbod Internationaal. 
 

Resultaten 

Tilburg 

a. Jaarlijks worden minimaal 3.000 Tilburgse scholieren en mensen uit hun omgeving bereikt en 

ontwikkelen zich tot meer betrokken wereldburgers. 

b. Tilburgse scholen halen minimaal € 15.000 op voor projecten op hun partnerscholen in Same. 

c. Een extra scholenband met een primary school in Same is gerealiseerd. 

 

Same 

a. Minimaal 35 leerkrachten op de partnerscholen in Same hebben beter lesmethoden. 

b. Minimaal 250 extra kinderen volgen basisonderwijs. 

c. Minimaal 75 extra jongeren volgen beroepsonderwijs. 

d. Er zijn twee extra computerlokalen op scholen ingericht. 

e. Een extra scholenband met een Tilburgse basisschool is gerealiseerd. 

 

 

 
Global goal 3:  
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Ensure healthy lives and promote  

well-being for all at all ages 

 

Doelstellingen 

Tilburg 

a. Tilburgse jongeren zijn goed geïnformeerd over hoe zij HIV/aids en soa’s kunnen voorkomen.  

b. TIlburgse jongeren zijn zich bewust van de stigmatisering van mensen met HIV in Nederland 

en in Tanzania. 

c. Tilburgse jongeren ontwikkelen een breder beeld over HIV/aids problematiek in Tanzania. 

 

Same 

a. Betere gezondheidszorg voor mensen in Same. 

b. Inwoners van Same zijn goed geïnformeerd over maatregelen die zij kunnen treffen om 

HIV/aids en malaria te voorkomen. 

 

Activiteiten 

Tilburg  

a. Wereld Aids Dag  

Rondom Wereld Aids Dag organiseert de Stedenband gedurende een periode van vier weken 

een uitgebreid activiteitenprogramma. Zo bezoeken twee aidsdeskundigen uit Same scholen 

voor voortgezet onderwijs en andere organisaties in Tilburg waar zij voorlichting geven aan 

jongeren over HIV/aids en de preventie ervan. Verder organiseert de Stedenband samen met 

de GGD en de HIV Vereniging een informatieavond voor jongeren, met het HIV/aids-

begeleidingsteam van het Elisabethziekenhuis een  HIV/aids-informatiemarkt en een 

ontwerpwedstrijd voor de verpakking van condooms, om het gebruik van condoom onder 

jongeren te stimuleren. 

b. Kennisuitwisseling en inzet verpleegkundigen  

elke twee tot drie jaar werken er twee verpleegkundigen uit Same een maand in het 

Tweesteden Ziekenhuis 

c. Samenwerking Tweesteden over de grenzen 

De Stedenband realiseert in samenwerking met de stichting ‘Tweesteden over de grenzen’, 

projecten bij Same District Hospital, Bwambo Health Centre en Kighare Health Centre. De 

projecten zijn gericht op renovatie en nieuwbouw, financiering van opleidingen, inrichting en 

medische apparatuur. 

 

Same 

a. Voorlichting  

Voorlichting over HIV/aids aan jongeren, het verzorgen van trainingsprogramma’s voor 

aidsconsulenten. Dit wordt uitgevoerd door het ontwikkelingsteam van het bisdom in Same. 

b. Opzetten van projecten waardoor HIV/aids-patiënten en hun gezinnen een eigen inkomen 

kunnen verwerven. 

c. Kennisuitwisseling en inzet verpleegkundigen  

Elk jaar werken er twee of drie verpleegkundigen drie maanden in Same District Hospital 

 

Samenwerkingspartners 
Wereld Aids Dag 
ROC School voor gezondheidszorg en school voor welzijn, Theresialyceum, sgs De Overlaat, ROC 
School voor Logistiek en Mobiliteit, ROC School voor School voor Mode en Uiterlijke Verzorging, GGD 
Tilburg, Elizabeth ziekenhuis, HIV vereniging Nederland. 
 
Ziekenhuizen 
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Stichting TweeSteden over de grenzen, Lions Regte Heide, Wilde Ganzen, Hoeve Zadok fonds en 
andere fondsen in Nederland, Wilde Ganzen, Same District Hospital, Bwambo Health Centre, Kighare 
Health Centre. 

 

Resultaten 

Tilburg 

a. Jaarlijks krijgen 4.000 jongeren in Tilburg gastlessen en/of forumdiscussie over HIV/aids. 

b. Minimaal twee verpleegkundigen uit Same werken een maand in het Tweestedenziekenhuis, 

waar zij nieuwe kennis opdoen. 

 

Same 

a. Zes tot negen verpleegkundigen uit Tilburg werken drie maanden in het Same District 

Hospital. 

b. Het percentage nieuwe HIV/Aids-geïnfecteerde mensen daalt van 3% naar 2,5%. 

c. Minstens 100 HIV/Aids-patiënten zijn in staat om in het onderhoud van zichzelf (en hun gezin) 

te voorzien. 

d. De faciliteiten in het Same District Hospital, Bwambo Health Centre en Kighare Health Centre 

zijn verder verbeterd; concrete resultaten worden jaarlijks afgestemd met de Stichting 

‘Tweesteden over de grenzen’. d 
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Begroting periode juli 2016 – juli 2019 

 

  

Kosten Uren Uren

Vrijwilligers Coordinator

Activiteiten € 20 € 70 Uren Cash Totaal

Water 320 360 31.600,00€    46.250,00€  77.850,00€    

Educatie 720 360 39.600,00€    21.000,00€  60.600,00€    

Gezondheidszorg 2080 600 83.600,00€    10.200,00€  93.800,00€    

Totaal € 62.400 € 92.400 154.800,00€  77.450,00€  232.250,00€  

Dekkingsplan

Inspanningen vrijwilligers 62.400,00€     

Sponsorgelden waterprojecten Same (gemiddeld) 40.000,00€     

Sponsorgelden onderwijsprojecten Same (minimaal) 15.000,00€     

Algemene donaties tbv kwaliteit van leven 5.000,00€       

Subsidie gemeente Tilburg (3 jaar in totaal) 109.850,00€  

Verdeeld over:

01-07-2016 t/m 31-12-2016 25.000,00€  

01-01-2017 t/m 31-12-2017 35.000,00€  

01-01-2018 t/m 31-12-2018 35.000,00€  

01-01-2019 t/m 30-06-2019 14.850,00€  

Totaal 232.250,00€  
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