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Met trots bieden wij u het ‘Activiteitenverslag 2018’ van Stedenband Tilburg Same Tanzania aan 
. 
In dit jaarverslag treft u de activiteiten en projecten die in 2018 werden uitgevoerd in het kader van ons 
programma ‘Kwaliteit van leven’. Daarnaast besteden wij aan het einde van dit jaarverslag ook kort 
aandacht aan activiteiten en projecten, die weliswaar niet binnen dit programma vielen maar die wij 
met veel plezier hebben uitgevoerd. 
 
Medio 2018 werden wij in Tilburg geconfronteerd met een noodkreet van onze partners in Tanzania. 
De Masaai gemeenschappen in Same waren getroffen door ernstige overstromingen als gevolg van 
langdurige zeer zware regenval. Meerdere dorpen waren weggespoeld. Als Stedenband zetten wij in 
op structurele en duurzame ontwikkeling. Toch hebben wij dit keer een noodhulpactie in Tilburg op 
touw gezet om de eerste nood in Same te kunnen lenigen. Er is massaal gereageerd op onze oproep 
en wij konden de eerste dagen voorzien in voedsel, malarianetten en een afdak voor mensen. Dank 
aan de vele donateurs. Onze actie werd overgenomen door Caritas Duitsland en het nog resterende 
bedrag kan in 2019 weer worden ingezet voor structurele opbouw in de getroffen dorpen. 
 
Naast het programma ‘Kwaliteit van Leven’ startte onze Stedenband in 2016 met de partners in Same 
een microkrediet programma. Dit programma, dat niet gefinancierd wordt via een Wereld te Winnen, is 
een groot succes geworden. In de eerste twee jaren is het programma opgebouwd, in 2018 is er een 
professionaliseringsslag gemaakt. Aan het einde van het activiteitenverslag treft u kort informatie over 
dit project. 
 
Bijzonder in 2018 was ook de verzending van een container met materialen naar Same .In de visie 
van onze Stedenband past het om fondsen in het partnerland zelf te besteden en zo de economie in 
aldaar te steunen. Een groot aanbod van uitstekende materialen voor ziekenhuis, klinieken en scholen 
in Same leidde tot het besluit om in 2018 bij uitzondering een container naar onze partners te zenden. 
Er waren zoveel spullen dat we een dubbele container konden sturen. Voor de kosten van het 
transport vonden wij meerdere financiers. 
 
Tenslotte werd in 2018 het startsein gegeven voor een nieuwe onderwijsreis naar Same in 2019. De 
leerkrachten van onze Tilburgse basisscholen kijken ernaar uit om hun collega’s in Same te gaan 
ontmoeten! 
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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 2018 liepen basisschoolleerlingen weer met hun blauwe 

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

een waterproject in Same. Er wandelden 163 leerlingen mee van drie verschillende 

basisscholen: Wandelbos, St Hubertus en Armhoefse Akker. 

 De ochtend werd geopend in de Hall of Fame waar de leerlingen voor vertrek samen het 

“Waterlied” zongen. Onderweg was er voor de leerlingen een programma met diverse 

wateractiviteiten, uitgevoerd door vrijwilligers van Natuurmuseum Brabant en van Cultuur BSO 

Monopole. In de vijvers bij Interpolis werd het water uit de rugzakken symbolisch 

teruggegeven aan de aarde en in de Hall of Fame werd de ochtend feestelijk afgesloten met 

Afrikaanse muziek en Dans.  

Same 

Onze partners in Same organiseerden diezelfde ochtend ook Wandelen voor Water. Er liepen 

500 leerlingen van twee basisscholen mee. In Same werd de aftrap gegeven door Marjorie 

van Rozendaal, de Tilburgse verpleegkundige die op dat moment vanuit ETZ werkzaam was 

bij het Same District Hospital. Ook in Tanzania liepen de kinderen 6 km met water. Daar werd 

het water na afloop gebruikt om boompjes op de schoolterreinen te planten. 

Tilburg en Same 

De sponsorloop werd In Tilburg voorafgegaan door een onderwijsprogramma met 

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

leerling verantwoordelijkheid voor de verdere verzorging van een ‘eigen’ boompje. De 

boomplantactie bij de scholen in Same sluit aan op het programma van de Tanzaniaanse 

Stichting Wild Life. 

 
 

Waterprojecten in Same 

Same 

In 2018 werden in Same twee waterprojecten uitgevoerd en circa 8000 mensen van (drink)water 

voorzien. Kosten: € 22.000. Fondswerving hiervoor heeft deels in 2017 plaatsgevonden. 

 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 
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beschikking over schoon drinkwater. In 2016 werd de eerste fase van dit project uitgevoerd: 

bouw van een regenwater-opvangsysteem voor de school.  

De tweede fase van het project liep veel vertraging op. Eind 2018 werd besloten om een 

elektrische pomp vervangen door een pomp op zonne-energie, waarna het project begin 2019 

verder afgerond kan worden. Circa 2000 mensen zullen dan over schoon drinkwater kunnen 

beschikken  

 Drinkwaterproject Kirongwe, fase twee (€ 8.500). In 2017 werden leerlingen en 

leerkrachten van de school in Bwambo/Kirongwe voorzien van schoon drinkwater. In 2018 is 

fase twee van dit project uitgevoerd en afgerond. Er is nu ook een drinkwatervoorziening 

aangelegd voor de dorpsgemeenschappen rondom de school. Circa 6000 inwoners 

beschikken nu over schoon drinkwater in de buurt van hun huizen. 

. 

  

 

 
  

WATER 
 
Samenwerkingspartners in Tilburg en Same 

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

Bereik: in Tilburg en in Same 
660 leerlingen en leerkrachten in Tilburg en in Same, 800 ouders,1000 familieleden, 
buurtgenoten en sponsors, personeel en vrijwilligers Natuurmuseum en Cultuur BSO.  

Ondersteuning projecten Same:  
2 waterprojecten; 8000 begunstigden, totaal € 22.000 

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  

.  

Tilburg 

De Tilburgse basisscholen Bibit, De Alm en Armhoefse Akker geven enthousiast vorm aan 

hun scholenbanden met Same. Bij de Tilburgse scholen ligt de nadruk op educatie. Met 

behulp van lesmateriaal en door het uitwisselen van tekeningen en brieven leren de kinderen 

veel over het leven van hun leeftijdgenootjes in Tanzania. Tevens kregen alle drie de de 

scholen in november weer bezoek van gasten uit Same, aan wie de leerlingen uitgebreid 

vragen over Tanzania konden stellen. De kinderen hadden de vragen gezamenlijk met hun 

klas in het Engels hadden voorbereid.   

Daarnaast waren er sponsoractiviteiten op de scholen. In juni sloot De Alm haar 

Tanzaniaweek af met een lege flessen actie in de buurt en organiseerde de school een markt 

voor ouders en buurtgenoten. Armhoefse Akker zamelde het hele jaar gebruikte boeken in 

voor de verkoop en ook de Koningsspelen in april waren aanleiding voor een sponsoractie. 

Bibit organiseerde de sponsortocht ‘Wandelen met water’. Alle ingezamelde gelden gaan in 

het ‘scholenfonds’, waaruit projecten bij de partnerscholen in Same worden gefinancierd. 

In 2018 werd bij uitzondering een dubbele container met materialen naar Same gestuurd. 

Hieraan droegen de scholen onder meer bij door donatie van banken, lesmaterialen en 

sportkleding. 

Same.  

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

loop van het jaar ontvingen de vier partnerscholen in Same meerdere bezoeken vanuit 

Tilburg. Zij ontvingen briefjes en tekeningen van de leerlingen in Tilburg en gaven op hun 

beurt ook tekeningen mee terug voor de Nederlandse kinderen. Daarnaast werd er natuurlijk 

gewerkt aan projecten die vanuit Tilburg werden (mee)gefinancierd.  

Same en Tilburg 

In 2017 startte bij de Winkelmolenschool in Same het LOA-onderwijsproject, gericht op 

verbetering van de onderwijsmethode voor de basisschool. Noortje Driessen, leerkracht van 

basisschool Bibit, verbleef een jaar in Same om het project te begeleiden. Van mei tot 

september 2018 verbleef zij andermaal in Same, waar zij verdere ontwikkeling van het project 

overdroeg aan de nieuwe directie van de school. De directie besloot het LOA-onderwijs verder 

door te voeren in de kleuterklassen en bij goed verloop op een later tijdstip in de hogere 

klassen in te voeren. 
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Voortgezet onderwijs 
Tilburg 

In april 2018 deed het Theresialyceum weer voor Tanzania mee aan de 

scholierencompetitie. Bij de scholierencompetitie gaan bovenbouwklassen van drie 

middelbare scholen de strijd met elkaar aan. Ze moeten laten zien dat ze internationale en 

duurzame kennis in huis hebben. Voorafgaand aan de competitie verzorgde de stedenband 

voor het Theresialyceum gastlessen over Tanzania en over de stedenband met Same. In 

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

derde. Het gewonnen geldbedrag van € 100 mochten de leerlingen besteden aan een project 

in Same. 

 

In december organiseerde het Theresialyceum met de onderbouw leerlingen een kerstactie 

voor Same. De leerlingen renden rondjes rondom de school en brachten daarmee € 3.100 

bijeen voor een nieuw klaslokaal in het overstromingsgebied bij Ruvu. De bouw van van het 

nieuwe klaslokaal wordt in 2019 gestart. De sponsoractie werd georganiseerd in het verlengde 

van de gastlessen over hiv en aids die eerder in deze maand voor de school werden verzorgd. 

Beroepsonderwijs  

Tilburg en Same 

In januari 2018 organiseerde Lionsclub Regte Heide haar jaarlijkse Nieuwjaarconcert voor 

circa 500 personen uit het Tilburgse bedrijfsleven. Dit sponsorconcert in de aula van Tilburg 

University leverde € 42.000 op voor de bouw van een multifunctioneel gebouw bij de 

Winkelmolenschool in Same. In het gebouw komen een aula, een bibliotheek, een keuken en 

toiletten. De bezoekers van het concert kregen via een folder informatie over het project in 

Same en over het LOA-onderwijs project dat bij de Winkelmolenschool werd uitgevoerd. 

 

 

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 2018 werd een container naar Same gestuurd met daarin onder meer 50 computers en 

diverse printers voor scholen in Same. Voor het versturen van de container werkten wij nauw 

samen met de Stichting Vraag en Aanbod Internationaal. Zij verzorgden het opschonen 

van alle computers en voorzagen deze van de benodigde software. . 

 

Onderwijsprojecten in Same 

Same 

In 2018 werden in Same 5 onderwijsprojecten uitgevoerd waar circa 1000 leerlingen en 

leerkrachten van profiteerden. Kosten € 49.500.  

 Winkelmolen school ( € 42.000): bouw multipurpose gebouw met aula, bibliotheek, keuken 

en toiletten.(lopend) 

 basisscholen (€ 3000): meubilering klaslokalen en les- en sportmaterialen voor drie scholen  

 3 scholen (€ 3000): ICT hardware en software. 

 Opleidingskosten (€ 1.500): 3 jongeren/kinderenkrijgen ondersteuning in hun opleiding door 

bijdrage voor les/collegegeld 
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ONDERWIJS 
 
Samenwerkingspartners in Tilburg en Same 

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

Lucendi Foundation, Hoeve Zadok fonds, 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 
3000 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 € 49.500 

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 2018, organiseerden wij rondom Wereld Aids Dag een activiteitenprogramma 

van vier weken. Twee aidsdeskundigen uit Same verzorgden 27 gastlessen over hiv/aids voor 

circa 1200 scholieren van vijf verschillende scholen. De leerlingen waren afkomstig van 

VMBO, HAVO, VWO en MBO. In de lessen aandacht voor medische aspecten, de problemen 

inzake hiv en aids in Tanzania, de Nederlandse situatie inzake hiv/aids en andere soa’s, en de 

eigen verantwoordelijkheid van de jongeren in hun omgang met seksualiteit. 

 

.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 Tanzaniawerkgroep van deze 

stichting.  

Tilburg 

Werknemers van ETZ dragen maandelijks een klein bedrag van hun salaris af ten behoeve 

van het partnerziekenhuis in Same. In de hal van beide Tilburgse ziekenhuizen worden, via de 

Stichting Boekwinst, tweedehandsboeken ingezameld en verkocht ten behoeve van 

gezondheidszorg projecten. In 2018 werd daaruit € 1000 beschikbaar gesteld voor Same 

District Hospital. In het Tweesteden ziekenhuis hangt een permanente fototentoonstelling over 

de samenwerking met het ziekenhuis in Same. Het ETZ ondersteunt het 

uitwisselingsprogramma voor verpleegkundigen financieel en ook door verlening van 

buitengewoon verlof. 

Tilburg en Same 

In het kader van het uitwisselingsprogramma verpleegkundigen tussen ETZ en Same 

District Hospital (SDH) werkten in 2018 drie verpleegkundigen van ETZ verspreid over het jaar 

ieder drie maanden in Same. Daarnaast waren in het najaar van 2018 twee verpleegkundigen 

vanuit Same District Hospital gedurende een maand voor werkstage aan de slag in het ETZ in 

Tilburg. 

Margot Kuijsters, een verpleegkundige van het ETZ, verblijft regelmatig voor kortere periodes 

in Same. In 2018 ging zij drie keer naar Tanzania, waar zij voor korte tijd werkte in de kliniek in 

het dorp Kighare.   
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Gezondheidsprojecten in Same 

Same 

In 2018 werden in Same 3 gezondheidszorg projecten uitgevoerd voor twee 

ziekenhuizen/klinieken, die samen circa 320.000 mensen bedienen. Kosten € 28.000.  

 Medische opleidingen ( € 6.000): In 2018 werden voor twee gezondheidswerkers medische 

opleidingen gefinancierd, een vervolgopleiding specialistisch verpleegkundige en een 

opleiding psychiatrie. 

 Same District Hospital, Kighare Health Centre en Bwambo Health Centre (€ 12.000): 

medische apparatuur en andere medische materialen. 

 Same Districht Hospital (€ 10.000): renovatie gebouw mannenzaal en bijbehorend sanitair 

gebouw. (via ETZ) 

 

 

 

   

GEZONDHEIDSZORG 
 
Samenwerkingspartners in Tilburg en Same 

ROC school voor Administratieve en Juridische Dienstverlening, Theresialyceum, sgs De 

Overlaat, ROC School voor Logistiek en Mobiliteit, ROC School voor ICT en 
Mediatechnologie, ETZ bgg, Stichting Boekwinst,   

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, 
patiëntenbereik/populatie ziekenhuizen Same: 320.000 mensen. 

Ondersteuning projecten Same:  
3 gezondheidsprojecten; 50.000 begunstigden (patiënten zorggebied ziekenhuizen), totaal 
€ 28.000 

Global Goals: 3, en 17  
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Overige Activiteiten 

 
Onze Stedenband was niet alleen actief voor het programma Kwaliteit van leven. In aanvulling op dit 
programma waren wij ook actief voor andere activiteiten en projecten in Tilburg en in Same. Enkele 
voorbeelden hiervan in 2018 zijn: 
Tilburg 

 De stedenband nam on oktober deel aan Beursvloer Tilburg. Dat leverde matches met 
zeven verschillende aanbieders op, waaronder gratis drukwerk, muziek workshops en 
bedrukte t-shirts voor onze activiteiten en Tilburg. Voor onze partners in Same scoorden wij ict 
apparatuur. 

 In December namen wij deel aan de drukbezochte kerstmarkt van SKOTZO (Stichting 
Katholiek Onderwijs Tilburg Zuid-oost) met informatie over onze stedenband en een 
verkoopkraam. 

  In het Magazine voor basisschool leerlingen ‘Naar Buiten’ presenteerden wij ons met een 
artikel over onze stedenband  en over de scholenbanden tussen Tilburg en Same. 

 VWij nemen als stedenband actief deel aan het netwerk Tilburg 4Global Goals, waar wij met 
andere organisaties in onze sector willen samenwerken aan meer promotie en betere 
communicatie in Tilburg over de Global Goals. 

Tilburg en Same 

 In juni 2018 ontving onze Stedenband een dringende noodoproep uit Same, waar de Masaai 
gemeenschap getroffen was door overstromingen als gevolg van langdurige zware regenval. 
Huizen, bezittingen en akkers waren weggespoeld. Bij uitzondering startten wij in Tilburg een 
noodhulpactie, Uit deze actie kwam € 8.500 beschikbaar om de eerste nood te lenigen. Het 
noodhulpprogramma werd vervolgens overgenomen door Caritas Duitsland. Resterende 
gelden worden in 2019 ingezet voor de bouw van een nieuw klaslokaal voor kinderen in een 
van de getroffen dorpen. 

Same 

 In 2016 startten de Stedenband Tilburg Same Tanzania samen met onze partners van Same 
Diocese een microkrediet programma. In Same werd een ‘revolving fund’ opgericht waaruit 
kleine leningen  ( € 50 tot € 250) verstrekt worden aan (jonge) ondernemers. De leningen 
moeten binnen een half jaar terugbetaald worden, inclusief rente. Er kan maximaal drie keer 
een lening aan dezelfde lening nemer verstrekt worden. Elke lening nemer volgt eerst een 
training en maakt vervolgens een business plan.De lening nemers vormen groepjes met 
elkaar. In Tilburg en in Same zijn comités gevormd ter begeleiding van het programma. 
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Het microkrediet programma is een doorslaand succes geworden. Van de leningen wordt 
bijna 100% tijdig terug betaald, inclusief rente. Dat is belangrijk om het fonds in stand te 
houden en de kosten van het programma te kunnen financieren. De belangstelling voor het 
verkrijgen van een microkrediet is zo groot, dat op dit moment nog niet aan alle vraag kan 
worden voldaan. Daarvoor moet het fonds nog verder doorgroeien. In 2018 werden circa 60 
leningen verstrekt. De winst is deels toegevoegd aan het ‘revolving fund’en deels aangewend 
voor ondersteuning van hiv/aidspatiënten. 
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