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Graag bieden wij u ons activiteitenverslag 2019 aan. 
In dit verslag treft u onder meer de activiteiten in het kader van ons programma ‘Kwaliteit van Leven’, 
die Stedenband Tilburg Same Tanzania met subsidie van Gemeente Tilburg heeft uitgevoerd.  
 
Het programma ‘Kwaliteit van Leven’ ging in juli 2016 van start. Met het programma richtte onze 
Stedenband zich op drie terreinen: Water, Educatie en gezondheidszorg. In Tilburg organiseerden wij 
bewustwordings- en sponsoractiviteiten; in Same werkten wij met onze partners aan 
ontwikkelingsprojecten op deze drie terreinen. 
 
De Gemeente Tilburg kende voor drie jaar subsidie toe aan het programma ‘Kwaliteit van Leven’: van 
juli 2016 tot en met juni 2019. In dit verslag beschrijven wij onze activiteiten en projecten in de laatste 
subsidieperiode 1 januari tot 1 juli 2019. 
 
Naast activiteiten in het kader van het programma ‘Kwaliteit van Leven’ organiseerden wij in 
samenwerking met onze partners in Tanzania ook andere projecten en activiteiten, die uit andere 
financieringsbronnen werden bekostigd. 
 
Bestuur en vrijwilligers van 
Stedenband Tilburg Same Tanzania 
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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 2019 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 200 leerlingen mee van drie verschillende 

basisscholen: Triangel, St Hubertus en Armhoefse Akker. 

 De ochtend werd geopend in de Hall of Fame waar de deelnemers 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. 

Terug in de Hall of Fame maakte wethouder Lahlah de opbrengst van de sponsorloop 

bekend, een bedrag van € 7.750. Daarna werd de ochtend feestelijk afgesloten met 

Afrikaanse muziek en Dans.   

Same  

Onze partners in Same organiseerden diezelfde ochtend ook de sponsorloop ‘Wandelen 

voor Water’. Er liepen 400 basisschoolleerlingen mee. De aftrap werd gegeven door de 

District Commissioner van Same. Ook in Tanzania liepen de kinderen 6 km met water. Na 

afloop werd het water gebruikt voor de aanplant van nieuwe bomen op het schoolterrein. In 

Same was de opbrengst van lokale fondswerving € 1.000. 

Tilburg en Same  

De sponsorloop werd In Tilburg voorafgegaan door een educatief programma met 

interactieve gastlessen en film over het thema water, sanitatie en milieu. In Same kregen de 

kinderen les over zorg voor de leefomgeving en kregen groepjes leerlingen 

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. 
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Waterprojecten in Same 
Same 

In 2019 werden in Same twee nieuwe waterprojecten uitgevoerd en ongeveer 2.500 mensen van 

(drink)water voorzien. Kosten: € 16.250. Fondswerving voor deze projecten heeft deels in 2018 

plaatsgevonden. 

• Drinkwatervoorziening Marwa (€ 9.450): bouw van een pomphuis, plaatsing van een water 

pomp op zonne-energie en bouw van een watertank bij de waterput in Marwa. Het systeem 

moet 1000 bewoners in de omgeving van schoon drinkwater voorzien. De gebruikers betalen 

het water via tegoed op een chipkaart, waarmee zij het systeem in werking stellen. De 

opbrengst wordt gebruikt voor onderhoud van het systeem. Een samenwerkingsproject met 

Wilde Ganzen. 

• Watervoorziening Ruvu (€ 6.800): herstel van schade aan water watervoorzieningen in het 

Ruvu gebied. In 2018 bood Tilburg na ernstige overstromingen eerste noodhulp aan inwoners 

van dit gebied. In het verlengde hiervan draagt Tilburg in 2019 bij aan herstel van 

watervoorzieningen in het gebied. Het project wordt uitgevoerd in cofinanciering van Tilburg 

en de Vastenaktie in Sankt Pölten Oostenrijk (€15.000).  

 

  

 

 

 
  

WATER 
 
Samenwerkingspartners in Tilburg en Same 

3 Basisscholen in Tilburg, Waterschap de Dommel, Brabant Water, Sportbedrijf Gemeente 
Tilburg, 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. Same Diocese en Same 
District Council. 

Bereik: in Tilburg en in Same 
650 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; 2500 begunstigden, totaal € 16.250 

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 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.  

Op alle drie de scholen werden sponsoractiviteiten of georganiseerd of voorbereid. In juni 

organiseerde De Alm haar Tanzaniaweek, een Afrikamarkt en een lege flessen actie voor 

ouders en buurtgenoten. Armhoefse Akker zamelde weer gebruikte boeken in voor de verkoop 

en combineerde in april de Koningsspelen met een sponsoractie. Bij Bibit werden in 

voorbereiding op de docentenreis naar Same plannen gemaakt voor activiteiten later in het 

jaar. Alle ingezamelde gelden gaan in het ‘scholenfonds’, waaruit projecten bij de 

partnerscholen in Same worden gefinancierd. 

Same.  

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

ontvingen briefjes en tekeningen van de leerlingen in Tilburg en stuurden op hun beurt ook 

tekeningen naar de Nederlandse kinderen. Daarnaast werd er natuurlijk gewerkt aan projecten 

die vanuit Tilburg werden (mee)gefinancierd.  

Same en Tilburg 

In de 2019 gingen leerkrachten en directie van de drie Tilburgse scholen met een 

onderwijsreis naar hun zusterscholen in Same. Daar bezochten zij hun partnerscholen en 

werkten zij met leerlingen en leerkrachten samen aan een onderwijsprogramma. 

In de eerste helft van 2019 werd gewerkt aan inhoudelijke en praktische voorbereiding van het 

onderwijsprogramma voor de scholen in Same en van het uitwisselingsbezoek. In oktober 

verbleef de Tilburgse groep twee weken bij de partners in Same. De scholen benaderden hun  

leveranciers voor het gratis doneren van onderwijsmaterialen. Leerlingen, leerkrachten en 

ouders van de scholen werden betrokken. 
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Voortgezet onderwijs 
Tilburg 

In april 2019 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 ontwikkelde de Stedenband 

lesmateriaal voor de leerlingen van het Theresialyceum verzorgde meerdere gastlessen 

over Tanzania en over de stedenband met Same. In totaal deden ongeveer 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 2019 deden wij mee aan het Kerstprogramma van het Theresialyceum door het 

geven van enkele gastlessen over ontwikkelingssamenwerking, Tanzania en de Stedenband. 

 

 

Onderwijsprojecten in Same 

Same 

In 2019 werden in Same 3 nieuwe onderwijsprojecten uitgevoerd voor ruim 200 begunstigde 

leerlingen en leerkrachten. Kosten € 15.700. Fondswerving voor deze projecten heeft deels in 

2018 plaatsgevonden. 

• Lesirwai primary school (€ 11.000): bouw toiletgebouw bij de school. Een 

samenwerkingsproject met Wilde Ganzen. 

• Lesirwai basisschool (€ 3.200): renovatie oude klaslokalen  

• Opleidingskosten (€ 1.500): 3 jongeren/kinderen krijgen ondersteuning in hun opleiding door 

bijdrage voor les/collegegeld 

 
 

  

ONDERWIJS 
 
Samenwerkingspartners in Tilburg en Same 

5 basisscholen in Tilburg, Theresialyceum, Hoeve Zadok fonds, Vraag & Aanbod 

Internationaal, leveranciers van onderwijsmaterialen, Wilde Ganzen.  

Bereik: in Tilburg en in Same 
3000 leerlingen en leerkrachten in Tilburg en in Same, 4000 ouders, familieleden, 
buurtgenoten en sponsors.  

Ondersteuning projecten Same:  
3 onderwijsprojecten; 200 begunstigden, totaal € 15.700 

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 2019 organiseerden wij weer ons Wereld Aids Dag programma in Tilburg. Jaarlijks voeren 

wij rondom Wereld Aids Dag in november een activiteitenprogramma van vier weken uit. Twee 

aidsdeskundigen uit Same verzorgen in Tilburg gastlessen over hiv/aids voor zo’n 1200 

scholieren van vier verschillende scholen. De leerlingen zijn afkomstig van VMBO, HAVO, 

VWO en MBO. In de lessen aandacht voor de problemen met hiv en aids in Tanzania, de 

Nederlandse situatie inzake hiv/aids en andere soa’s, medische aspecten, en de eigen 

verantwoordelijkheid van de jongeren in hun omgang met seksualiteit. Voor aanvang van de 

zomervakantie werkten wij aan voorbereiding en organisatie van het programma. In 

november/december voerden wij samen met onze Tanzaniaanse gasten het programma uit op 

de scholen in Tilburg.  

 

 

.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. Ook staan er collectebussen voor bezoekers van het ETZ in de 

hal. 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 2019 twee verpleegkundigen van ETZ ieder drie maanden 

in respectievelijk Same District Hospital en de kliniek in het dorp Kighare. 
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Gezondheidszorgprojecten in Same 
Same 

In werden in Same 3 gezondheidszorg projecten uitgevoerd voor twee ziekenhuizen/klinieken, die 

samen 320.000 mensen bedienen. Kosten € 43.700.  

• Medische opleidingen (€2.700): In 2019 werden voor twee gezondheidswerkers medische 

opleidingen aanvullend gefinancierd, een vervolgopleiding specialistisch verpleegkundige en 

een opleiding psychiatrie. 

• Same Districht Hospital (€ 41.000): renovatie gebouw mannenzaal en bijbehorend sanitair 

gebouw. Een samenwerkingsproject van Stedenband Tilburg Same Tanzania en Stichting 

ETZbgg en Wilde Ganzen. 

• Project Microkredieten voor gezinnen van hiv geïnfecteerde inwoners van Same. Dit 

project past binnen een breder microkrediet programma, dat Same Diocese met 

ondersteuning van onze Stedenband in 2016 is gestart. Gezinnen van hiv geïnfecteerde 

inwoners van Same ontvangen een microkrediet om een bedrijfje te starten of een bijdrage 

aan het schoolgeld en schoolmaterialen voor de kinderen, indien het werken aan een bedrijfje 

niet meer mogelijk is.  

 

 

 

 

 

 Overige activiteiten 
Daarnaast was de Stedenband ook betrokken bij diverse ander activiteiten in Tilburg. Zo stonden wij in 

augustus op de Tilburgse Boekenmarkt, waren we in oktober te vinden op de Beursvloer Tilburg en 

hielpen wij leerlingen bij het maken van spreekbeurten en profielwerkstukken. 

De Stedenband maakt samen met andere organisaties deel uit van de “Werkgroep 4global goeals.  

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, Stichting ETZ bgg, Stichting Boekwinst, Wilde Ganzen  

Same District Hospital, Kighare Health Centre, Bwambo Health Centre, ontwikkelingsteam 

Same Diocese 

Bereik: in Tilburg en in Same 
1200 middelbare scholieren Tilburg, 2000 Personeelsleden, patienten en bezoekers van 
ETZ in Tilburg. Populatie zorggebied ziekenhuizen Same is 320.000 mensen. 

Ondersteuning projecten Same:  
3 gezondheidsprojecten, totaal € 43.700 

Global Goals: 3, en 17  
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