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Graag bieden wij u ons activiteitenverslag 2020 aan. In dit verslag geven wij u informatie over onze 
activiteiten en projecten in Tilburg en in Same. 
 
Het jaar 2020 ging in januari enthousiast van start met een werkbezoek van medewerkers uit het 
Tilburgse ziekenhuis aan hun collega’s in Same. Bij de basisscholen was nog veel aandacht voor het 
recente werkbezoek van de leerkrachten aan hun partnerscholen in Same. De uitvoering van het 
lesprogramma voor Wandelen voor Water werd gestart en de bijbehorende fondswerving voor 
waterprojecten werd voorbereid. 
 
In maart van dit jaar kwamen alles plotseling tot stilstand. Ons land werd overvallen door het 
coronavirus, de eerste lockdown kondigde zich aan, de ziekenhuizen in Brabant liepen over, het 
wijkgebouw met daarin ons kantoor ging op slot, de scholen werden gesloten. Nieuwe activiteiten voor 
2020 konden niet meer doorgaan en de uitvoering van lopende activiteiten moest worden afgebroken. 
De wereld bleef lange tijd op slot. Toen alles weer een beetje open ging hadden veel van onze 
samenwerkingspartners zoals scholen en ziekenhuizen andere zaken aan hun hoofd. 
 
In Tanzania ontkende de president het bestaan van covid-19 in zijn land. Er mocht geen informatie 
over corona worden vrijgegeven en mensen werden opgeroepen om het virus te bestrijden via grote 
gebedsbijeenkomsten. De projecten in Same konden wel doorgaan, zij het op beperktere schaal. 
 
Zo is 2020 geen gemakkelijk jaar geworden voor onze Stedenband. In Tilburg konden wij onze 
activiteiten niet uitvoeren en bleef onze fondsenwerving achter in vergelijking met voorgaande jaren. 
Daardoor konden wij ook minder projecten in Same ondersteunen. Toch kwam in Same niet alles stil 
te liggen. Het verheugt ons dan ook dat er ondanks moeilijke omstandigheden ook in 2020 mooie 
dingen tot stand gekomen zijn. 
 
 
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  

Ieder jaar organiseren wij rondom Wereld Water Dag in maart een uitgebreid programma met 

basisscholen in Tilburg. In februari starten wij met een lesprogramma over water en milieu in 

Tilburg en in Tanzania. De lessen worden verzorgd voor leerlingen van midden- en 

bovenbouw van basisscholen. De lesprogramma’s worden afgesloten met een sponsorloop 

van zes kilometers door de Tilburgse binnenstad in de week van Wereld Water Dag. In 2020 

deden vier basisscholen en 226 kinderen mee aan het programma. 

De uitvoering van het onderwijsprogramma startte in februari en dit hebben wij nog helemaal 

kunnen uitvoeren. Kort voor de afsluitende dag met sponsorloop moest dit laatste evenement 

helaas plotseling worden afgelast. Het land ging in lockdown en bijeenkomsten met zoveel 

kinderen waren niet meer toegestaan.  

De gemaakte kosten voor dit evenement waren we kwijt. Er was veel teleurstelling bij de 

leerlingen en bij onze vrijwilligers. Bovendien misten wij een groot bedrag aan sponsorgelden 

voor de waterprojecten in Same. Dat we een groot deel van het programma al hadden 

uitgevoerd was een pleister op de wonde. 

Same  

Ook in Same kon de Water Wandeltocht helaas dit jaar niet doorgaan 

 
 
 

Waterprojecten in Same 
Same 

In 2020 werden in Same geen nieuwe waterprojecten opgestart. In 2019 waren onze partners 

begonnen met de aanleg van een drinkwatervoorziening in Ruvu. De uitvoering van dit project 

werd in 2020 afgerond 

• 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 droeg Tilburg in 2019 bij aan herstel van 

watervoorzieningen in het Ruvu. Het project is in 2020 verder afgerond en is uitgevoerd in 

cofinanciering van Tilburg en de Vastenaktie in Sankt Pölten, Oostenrijk (€15.000).  
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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. Daarnaast organiseren de scholen 

sponsoractiviteiten voor de partnerscholen in Same. 

In 2020 kregen onze basisscholen te maken met lange sluiting en met digitaal lesgeven. Na 

heropening van de scholen lag de prioriteit niet bij het Tanzania project. De activiteiten voor de 

scholenbanden kwamen op een laag pitje te staan. Toch kon Armhoefse Akker in 2020 nog 

een mooie sponsoractie organiseren. Het geld dat de leerlingen inzamelden ging in het 

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

Same.  

In 2020 werden bij de partnerscholen in Same geen grote nieuwe projecten opgestart. Bij de 

school in Njoro werd de eerste schop in de grond gezet voor de aanleg van nieuw sanitair. Het 

project zal in 2021 verdere uitvoering krijgen. 

Same en Tilburg 

Eind 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. 

Na terugkomst en bij de start van 2020 was er op de scholen veel aandacht voor inhoud en 

resultaten van het bezoek aan de scholen in Same. Dit kreeg geen verder vervolg na sluiting 

van de scholen. 

 
 
 

Voortgezet onderwijs 
Tilburg 

In april moest de jaarlijkse scholierencompetitie voor bovenbouw leerlingen van drie 

middelbare scholen in Tilburg vanwege corona worden afgelast. 
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Onderwijsprojecten in Same 

Same 

• Njoro sanitair (€ 2000): In 2020 werden als gevolg van corona geen nieuwe 

onderwijsprojecten met de partnerscholen in Same opgestart. Door beperkte mogelijkheden 

voor fondsenwerving in Tilburg moesten wij dit uitstellen tot 2021. Alleen bij de school in Njoro 

werd de eerste spade in de grond gezet voor het sanitair project dat in 2021 zal worden 

uitgevoerd. 

• Opleidingen (€ 2500): 4 jongeren/kinderen kregen ondersteuning in hun opleiding door een 

bijdrage aan les- of collegegeld. Het betrof twee basisschool leerlingen, een middelbare 

scholier en een student lerarenopleiding 
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Global goal 3:  

Ensure healthy lives and promote  

well-being for all at all ages 

 

 

Wereld Aids Dag  
Tilburg 

In december 2020 kon het Wereld Aids Dag programma met deskundige gasten uit 

Tanzania geen doorgang vinden. Vanwege corona was het niet verantwoord om gasten vanuit 

Tanzania naar Tilburg te laten komen en met hen scholen en andere organisaties te gaan 

bezoeken. 

 

 

.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 

Fondsenwerving via de ziekenhuizen werd dit jaar moeilijker. Inzamelen en verkopen van 

gebruikte boeken in de hal van de ziekenhuizen moest worden stopgezet vanwege corona. De 

collectebussen bij de parkeerautomaten moesten worden verwijderd. Ook de maandelijkse 

salarisafdracht door ziekenhuispersoneel en ondersteuning van het uitwisselingsprogramma 

voor verpleegkundigen werden in de loop van het jaar stopgezet. 

Tilburg en Same 

Het jaar2020 begon uitstekend met een tiendaags werkbezoek van ETZ medewerkers aan 

de partners in Same. Onder meer het Same District Hospital en het Health Centre in Kighare 

werden bezocht door de tienkoppige delegatie. Het was een geslaagd bezoek, maar het werd 

ook het afscheid van een lang partnerschap tussen de ziekenhuizen in Tilburg en Same. Eind 

2020 werd de stichting ETZbgg opgeheven. Enkele betrokken artsen en verpleegkundigen 

gaan op persoonlijke titel verder met het werk voor Same. Er is een nieuwe stichting 

opgericht, waar ook onze coördinator weer deel van uitmaakt.  

Bij de sluiting van het luchtverkeer kwam de laatste Tilburgse verpleegkundige vanuit de 

kliniek in Kighare  terug naar Nederland. Na heropening van het luchtverkeer blijft zij op 

persoonlijke basis regelmatig de kliniek in Kighare bezoeken en ondersteunen. In het dorp is 

zij ook actief bij het opzetten van kleuter- en basisonderwijs 
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Gezondheidszorgprojecten in Same 
Same 

• Medische opleidingen (€5.500): In 2020 werden voor vier gezondheidswerkers medische 

opleidingen aanvullend gefinancierd, een vervolgopleiding specialistisch verpleegkundige, een 

opleiding psychiatrie en een specialisatie opleiding orthopedie 

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

gebouw. Dit project startte in 2019 en werd voortgezet in 2020. Een samenwerkingsproject 

van Stedenband Tilburg Same Tanzania en Stichting ETZbgg en Wilde Ganzen. 

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

doorlopend 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 
Nagenoeg alle andere activiteiten in Tilburg moesten dit jaar worden afgelast. In september 2020 

organiseerden wij wel, samen met andere organisaties voor mondiale bewustwording in Tilburg, een 

fietstocht langs plekken in de stad waar wij onze activiteiten konden presenteren aan deelnemers. Er 

deden maar weinig mensen mee aan de fietstocht. 

Andere activiteiten waarbij wij betrokken waren gingen niet door. Het jubileumevent van Books4Life in 

april, de Tilburgse boekenmarkt in augustus, de Beursvloer Tilburg in oktober werden allemaal 

afgelast. De ‘Werkgroep Tilburg 4 global goals’ ging over op digitale vergaderingen. 
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