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Global goal 6: 

Ensure availability and sustainable 

management and sanitation for all 

 

 

Wereld Water Dag: Wandelen voor Water in Tilburg en in Same  

Tilburg 

Op Wereld Water Dag in maart 2017 liepen basisschool leerlingen weer met hun blauwe 

rugzakjes door de Tilburgse binnenstad: 6 km met 6 liter water in hun rugzak voor een 

waterproject in Same. Er wandelden 150 leerlingen mee van drie verschillende basisscholen: 

Wandelbos, St Hubertus en Armhoefse Akker. 

 Wethouder Mario Jacobs opende de ochtend in de Hall of Fame en liep een stukje mee met 

de eerste groep wandelaars. Vrijwilligers van Natuurmuseum Brabant lieten de kids onderweg 

waterproefjes doen, in de vijvers bij Interpolis werd het water symbolisch terug gegeven aan 

de aarde en in de Hall of Fame werd de ochtend feestelijk afgesloten met Afrikaanse muziek 

en Dans 

Same 

In Same liepen diezelfde woensdagochtend eveneens 500 leerlingen van drie basisscholen 

mee voor Wandelen voor Water. Daar werd de aftrap gegeven door de burgemeester 

Senyamul en bisschop Kimaryo. Ook in Same liepen de kinderen 6 km met water. Met het 

water hebben de kinderen 3000 nieuwe boompjes rond hun scholen geplant.  

Tilburg en Same 

De sponsorloop werd In Tilburg vooraf gegaan door een onderwijsprogramma met 

interactieve gastlessen en film over het thema water, sanitatie en milieu. In Same kreeg elke 

leerling voor verder onderhoud verantwoordelijkheid over een ‘eigen’ boompje. In oktober 

werden er nog eens 3000 bomen bij geplant. 

 

Wateractie Gemeenteraad  

Tilburg 

In April 2017 werd de laatste gemeenteraadsvergadering in stadskantoor 1 aangegrepen om 

Tilburgse raadsleden nog eens te wijzen op hun verantwoordelijkheid voor het behalen van 

MDG 6 en MDG 13, inzake schoon water, sanitair en milieu. Een leerlinge van Armhoefse 

Akker vertelde op indrukwekkende wijze over haar deelname aan Wandelen voor water, over 

betrokkenheid bij leeftijdgenootjes in Tanzania en over haar (water)wensen voor de toekomst. 

Ter ondersteuning ontvingen de raadsleden flesjes met schoon kraanwater plus informatie 

over waterprojecten in Same en activiteiten van onze Stedenband. Daarnaast ontving ieder 

raadslid waterwensen, opgeschreven door basisschool leerlingen uit Tilburg.  
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Waterprojecten in Same 

Same 

In 2017 werden in Same drie waterprojecten uitgevoerd en circa 2.600 mensen van (drink)water 

voorzien. Kosten: € 24.900. Fondswerving hiervoor was in 2017 en deels in 2016. 

 Drinkwaterproject Dido, tweede fase (€ 13.500): boren van een waterput en aanleg van een 

drinkwatersysteem. Circa 2.000 dorpsbewoners en leerlingen van scholen krijgen de 

beschikking over schoon drinkwater. In 2016 werd de eerste fase uitgevoerd: bouw van een 

regenwater-opvangsysteem voor de school. Fase 2 is in maart 2018 helemaal afgerond.  

 Drinkwaterproject Bwambo Primary School (€ 10.400). Met de aanleg van een 

drinkwatersysteem zijn ruim 300 leerlingen en leerkrachten voorzien van schoon drinkwater. 

Fase 2 van dit project wordt een watervoorziening voor de gemeenschappen rondom de 

school. In 2017 een eerste start, verdere uitvoering in 2018. 

 Regenwater-opvangsysteem Njoro Primary School (€ 1.000). In aanvulling op de bouw 

van een watertank in 2016 is deze school van ruim 300 leerlingen voorzien van dakgoten en 

beschermende schutters. Tevens is er een verbinding gemaakt van dakgoten naar water tank. 

In de regentijd kan zo de tank gevuld worden met regenwater voor de nieuw geplante bomen 

rondom de school 

. 

  

 

  

WATER 
 
Samenwerkingspartners in Tilburg en Same 

3 Basisscholen in Tilburg, Waterschap de Dommel, Brabant Water, Interpolis, 
Natuurmuseum Brabant, Hall of Fame, Aqua for All, Wilde Ganzen.  
3 Basisscholen in Same, winkeliers in Same, NMB bank in Same. R.C. Same Diocese en 
Same District Council. 

Bereik: in Tilburg en in Same 
700 leerlingen en leerkrachten in Tilburg en in Same, 1200 ouders,1500 familieleden, 
buurtgenoten en sponsors, 40 raadsleden, personeel en vrijwilligers Natuurmuseum,  

Ondersteuning projecten Same:  
3 waterprojecten; 2600 begunstigden, totaal € 24.900 

Global Goals: 3, 6 en 13  
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Global goal 4:  

Ensure inclusive and equitable quality education  

and promote lifelong learning opportunities for all 

 

Basisonderwijs: partnerschap scholen  

Same en Tilburg 

In 2017 kreeg een bijzonder onderwijsproject vorm. Noortje Driessen, leerkracht van 

basisschool Bibit verbleef van januari tot december in Same. Daar werkte zij een jaar lang 

intensief samen met leerkrachten van de winkelmolenschool aan de introductie van LOA (Life 

Oriënted Approach), een nieuwe onderwijsmethode voor het basisonderwijs die uitgaat van 

ervarend leren. Aanvankelijk een proces van vallen en opstaan, maar aan het einde van het 

jaar een blijkt het project een doorslaand succes. Er wordt in Same nu gewerkt aan verbreding 

van het project via trainingen voor ander scholen, elementen van LOA zijn inmiddels 

opgenomen in het officiële curriculum voor basisscholen. In Tilburg heeft Bibit natuurlijk 

regelmatig contact onderhouden met hun juf in Same. Er wordt gekeken naar mogelijkheden 

om komend schooljaar opnieuw een Tilburgse leerkracht naar Same te laten gaan voor 

voortzetting van het LOA project.     

Tilburg 

De Tilburgse basisscholen Bibit, De Alm en Armhoefse Akker hebben in het kader van hun 

scholenband aandacht besteed aan Same. Aan de hand van lesmateriaal en door het sturen 

van tekeningen en brieven zijn de kinderen bezig met hun leeftijdgenootjes in Tanzania. Bibit 

kreeg in december bezoek van gasten uit Same, aan wie de leerlingen uitgebreid vragen over 

Tanzania konden stellen die zij met hun klas in het Engels hadden voorbereid.   

Daarnaast waren er sponsoractiviteiten op de scholen: De Alm zamelde lege flessen in en 

organiseerde een markt voor ouders en buurtgenoten, Armhoefse Akker zamelde gebruikte 

boeken in voor de verkoop, Bibit en Armhoefse Akker zochten steun voor het LOA project op 

de Winkelmolenschool in Same. 

Same.  

Ook in Same werd aandacht besteed aan de band met de partnerscholen in Tilburg In 

september ontvingen de vier partnerscholen in Same bezoek vanuit Tilburg. Een stapel 

tekeningen kon mee terug genomen worden naar de scholen in Tilburg. De scholen in Same 

werden voorzien van sportmaterialen uit Tilburg en lesmaterialen voor taalonderwijs. 

 

Voortgezet onderwijs 

Tilburg 

In 2017 deed voor het eerst het Theresialyceum voor Tanzania mee aan de 

scholierencompetitie. Voorafgaand aan de competitie verzorgde de stedenband twee 
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gastlessen voor de aangeboden lesstof over Tanzania en over de stedenband met Same voor 

leerlingen van Theresia. In totaal deden circa 150 leerlingen van drie scholen mee aan de 

competitie. Theresia werd eerste. Het gewonnen geldbedrag van € 400 werd besteed aan het 

waterproject voor de 300 leerlingen van Bwambo Primary School.  

 

Beroepsonderwijs  

Tilburg en Same 

In januari 2017 organiseerde Lions Regte Heide haar jaarlijkse Nieuwjaarconcert voor circa 

500 personen uit het Tilburgse bedrijfsleven. Dit sponsorconcert leverde € 30.000 op voor 

Chanjale VTC, een school voor beroepsonderwijs in Same, waarmee wij al meerdere jaren 

samenwerken. Het bedrag is besteed aan afronden van een nieuwe aanbouw voor deze 

school, aanschaf van machines en verbetering computerlokaal. Ook zijn er 10 commerciële 

units annex werkplaatsen gebouwd waar leerlingen van de school stagelopen. De 

werkplaatsen genereren inkomen voor de school en uit de winst kunnen tevens kleine 

leningen worden verstrekt aan afgestudeerde studenten die daarmee als startup aan de slag 

kunnen. 

 

ICT-onderwijs 

Tilburg en Same 

Al enkele jaren behoort het inrichten van computerlokalen op scholen in Same tot de 

activiteiten van onze Stedenband. Goede gebruikte computers vinden een tweede leven bij 

scholen in Same. Leerkrachten krijgen training om computeronderwijs te geven. De computers 

ontvingen wij van bedrijven, Tilburg University, Gemeente Tilburg 

In 2017 gingen wij daarnaast samen met DEAN een nieuw experiment aan. De 

Winkelmolenschool in Same ontving geen computers, maar een tiental kleine tablets om te 

gebruiken voor ondersteuning van het rekenonderwijs. Dit project met tablets liep niet 

helemaal volgens verwachting. Het wordt in 2018 niet voortgezet. 

 

Onderwijsprojecten in Same 

Same 

In 2017 werden in Same 5 onderwijsprojecten uitgevoerd waar circa 1000 leerlingen en 

leerkrachten van profiteerden. Kosten € 56.000. Fondswerving hiervoor was in 2017 en deels in 

2016. 

 Winkelmolen basisschool ( € 4.500): inrichting school, project tablets rekenonderwijs, en 

introductie LOA-onderwijs 

 Ishinde basisschool (€ 14.500): bouw en inrichting klaslokaal 

 Lesirwai basisschool (€ 5.000): ‘ bouw en inrichting lerarenkamer. 

 Chanjale VTC: (€ 30.000): bouw, inrichting, machines en materialen, micro-kredieten, ICT 

project. 

 Opleiding leerkrachten (€ 2000): Voor twee Masaai jongeren wordt de opleiding tot 

leerkracht basisonderwijs) gefinancierd. Een van hen studeerde in 2017 af. 

 

ONDERWIJS 
 
Samenwerkingspartners in Tilburg en Same 

3 basisscholen in Tilburg, Theresialyceum, Tilburg University, Lionsclub Regte Heide,  

Lucendi Foundation, Tivolifonds, Vraag & Aanbod Internationaal, leveranciers van 

onderwijsmaterialen, Sportvereniging De Blaak en andere sportclubs, Wilde Ganzen, 

Tilburgse bedrijven, Gemeente Tilburg.  

5 basisscholen en 2 scholen voor beroepsonderwijs in Same,  

Bereik: in Tilburg en in Same 
2500 leerlingen en leerkrachten in Tilburg en in Same, 4000 ouders, familieleden, 
buurtgenoten en sponsors, 500 organisatoren en bezoekers Lions’concert.  

Ondersteuning projecten Same:  
4 onderwijsprojecten; 1000 begunstigden, totaal € 56.000 

Global Goals: 4, 8, 17  
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Global goal 3:  

Ensure healthy lives and promote  

well-being for all at all ages 

 

Wereld Aids Dag  

Tilburg 

In november en december 2017, organiseerden wij gedurende een periode van vier weken 

een uitgebreid activiteitenprogramma rondom Wereld Aids Dag. Twee aidsdeskundigen uit 

Tanzania verzorgden 25 gastlessen voor circa middelbare 1200 scholieren uit Tilburg. De 

leerlingen waren afkomstig van VMBO, HAVO, VWO en ROC. Daarnaast maakten onze 

gasten deel uit van twee forums en bezochten zij diverse organisaties. Bij ROC was ook een 

sponsoractie voor een aidsproject in Same. 

 

.Ziekenhuizen: partnerschap en uitwisseling 

Onze stedenband heeft een nauw samenwerkingsverband met de Stichting ETZbgg van de 

Tilburgse ziekenhuizen. Onze coördinator maakt deel uit van de Tanzania werkgroep van 

deze stichting.  

Tilburg 

Van januari tot april 2017 werden in de hal van de Tilburgse ziekenhuizen gebruikte boeken 

verkocht voor de aanschaf van een ambulance voor de kliniek in Kighare. Opbrengst € 3.000 

Dit boekenproject voor Same was een initiatief van Stichting Boekwinst, die zorgde voor 

plaatsing van de boekenrekken en inzamelen van gebruikte boeken.  

Tilburg 

In september 2017 werd in het Elizabeth ziekenhuis voor het personeel een 

kennismakingsweek over het partnerschap met de ziekenhuizen in Same georganiseerd. Met 

de fusie van de twee Tilburgse ziekenhuizen is de Stichting TweeSteden over grenzen (TSog) 

overgegaan in een bredere nieuwe Stichting ETZ buiten gewone grenzen. (ETZbgg).  

Opbrengst personeelsacties 2017: € 6.500 voor nieuwe ambulance Kighare. 

Tilburg en Same 

In het kader van het uitwisselingsprogramma verpleegkundigen tussen ETZ en Same District 

Hospital (SDH) werkte in 2017 een verpleegkundige van TweeSteden ziekenhuis gedurende 

drie maanden in Same. Het uitwisselingsprogramma moest worden aangepast aan nieuwe 

regels van de Tanzaniaanse overheid. Daarnaast ging een Tilburgse verpleegkundige in 2017 

drie keer voor een kortere periode aan de slag in de kliniek in Kighare.  
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Gezondheidsprojecten in Same 

Same 

In 2017 werden in Same 3 gezondheidszorg projecten uitgevoerd voor twee 

ziekenhuizen/klinieken, die samen circa 50.000 mensen bedienen. Kosten € 35.300 Fondswerving 

hiervoor was in 2017 en deels in 2016. 

 Kighare Health Centre (€ 24.800): aanschaf van een ambulanceI i.s.m. ETZ, Stichting 

Boekwinst en MIVA Nederland 

 Medische opleidingen ( € 5.500): In 2017 werden voor twee gezondheidswerkers medische 

opleidingen gefinancierd, een artsenopleiding en een opleiding psychatrie. 

 Microkrediet voor HIV geïnfecteerde (€ 5.000). Dit project is een geoormerkt onderdeel voor 

het bredere micro-kredieten programma waarmee wij in 2016 zijn gestart.  

 

 

 

 

GEZONDHEIDSZORG 
 
Samenwerkingspartners in Tilburg en Same 

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, HIV vereniging Nederland, ETZ, Stichting Boekwinst, MIVA 
Nederland,  
Same District Hospital, Kighare Health Centre, Bwambo Health Centre, Gezondheids 

team Same Diocese 

Bereik: in Tilburg en in Same 
1200 middelbare scholieren Tilburg, 2000 Personeelsleden ziekenhuizen Tilburg, 
patiënten bereik/populatie ziekenhuizen Same: 320.000 mensen. 

Ondersteuning projecten Same:  
3 gezondheidsprojecten; 50.000 begunstigden (patiënten zorggebied ziekenhuizen), totaal 
€ 35.300 

Global Goals: 3, en 17  
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