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Graag presenteren we aan u ons Beleidsplan 2021-2023.
We hebben een bijzondere periode achter de rug waarin de Corona crisis een behoorlijke invloed heeft
gehad op de voortgang van onze activiteiten en fondsenwerving in Tilburg en van onze projecten in
Same. Zoals overal stonden in 2020 ook de activiteiten en projecten van onze Stedenband in het teken
van corona: en dat betekende vooral afstel en uitstel van activiteiten.
We hadden veel plannen voor 2020. We wilden onze activiteiten in Tilburg voortzetten en verder
uitbreiden. We wilden een nieuwe onderwijsreis voorbereiden: een team leerkrachten ervaringen en
informatie te laten uitwisselen met collega’s in Tanzania. In Same wilden we de bouw van een operatieunit bij de kliniek in Kighare mogelijk maken. Vier scholen in Same wilden we in 2020 gaan voorzien
van goed sanitair en betere watervoorzieningen.
Deze en andere activiteiten moesten wij door de corona crisis uitstellen naar 2021. Gelukkig heeft onze
partner in Tanzania voor zover mogelijk wel enkele werkzaamheden voortgezet. Een kleine pleister op
de wonde.
Dit beleidsplan is beknopt. Wij hebben onze mogelijkheden voor de komende jaren onder de loep
genomen en hebben besloten om het aantal activiteiten in Tilburg meer te beperken. In Tilburg zullen
wij enkele van onze grotere programma’s afstoten. De scholenbanden en de samenwerking met de
Tanzaniawerkgroep van het ziekenhuis blijven bestaan, naast een aantal kleinere activiteiten. Ook de
fondsenwerving voor projecten van onze partners in Same zetten wij voort.
Voor de uitvoering van de projecten in Tanzania blijven wij samenwerken met onze counterpart
aldaar, het ontwikkelingsteam van het Same Diocese.
Samen met onze Tanzaniaans partners blijven wij actief op onze kerngebieden educatie, gezondheid,
water en economische ontwikkeling. Ons motto: Samen voor Same!

Doelstelling Stedenband
De Stedenband heeft als doelstelling
1. Invulling geven aan een Stedenband tussen de gemeente Tilburg en Same.
2. Vergroting van het maatschappelijk draagvlak voor de Stedenband in Tilburg en in Same.
De Stedenband doet dit door:
1. de partners in Same te ondersteunen in hun ontwikkelingsproces;
2. Tilburgers te informeren over het leven in Same en hen daardoor meer bewust te maken van
andere culturen en hun eigen rol in de internationale samenleving.
De Stedenband beoogt bij te dragen aan:
– kwaliteitsverbetering van leven in Same District
– duurzame ontwikkeling in Same
– economische bedrijvigheid in Same
– bewustzijn en betrokkenheid van de Tilburgse burger bij het bovenstaande
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Sustainable development goal 4:
Ensure inclusive and equitable quality education
and promote lifelong learning opportunities for all

Doelstellingen onderwijs
Tilburg
1. Tilburgse scholieren zijn zich meer bewust van de (leef)omstandigheden in Same, wat
bijdraagt aan hun ontwikkeling tot betrokken wereldburgers.
Same
1. Kwalitatief goed onderwijs voor kinderen in Same door middel van bouw en verbetering van
scholen en kennisuitwisseling over onderwijsmethodieken.
2. Kansarme kinderen en jongeren in Same krijgen een kans op educatie door financiële steun
voor betalen van schoolgelden.

Activiteiten en projecten onderwijs
Tilburg
Scholenbanden basisonderwijs
De Tilburgse basisscholen Armhoefse Akker, De Alm en Bibit onderhouden scholenbanden
met vier basisscholen 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. Ter ondersteuning van hun zusterscholen in
Same organiseren de Tilburgse scholen jaarlijks activiteiten voor fondsenwerving. 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.
In 2022 staat een nieuwe onderwijsbezoek aan Same in de planning, indien de coronasituatie
dat toelaat.
Scholierencompetitie 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 scholieren die aan de competitie
deelnemen mogen een bedrag besteden aan het ontwikkelingsproject van de betrokken
organisaties, in ons geval de Stedenband Tilburg Same Tanzania.
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Fondsenwerving onderwijsprojecten
Voor het steunen van scholen en van kansarme kinderen en jongeren in Same werft de
Stedenband fondsen via scholen, organisaties en particulieren in Tiburg en Nederland. De
verkregen gelden worden volledig besteed aan onderwijsprojecten in Same. Daarnaast
werken wij al jaren samen met Wilde Ganzen bij de financiering van deze projecten.
Same
Bouwprojecten scholen
In de komende periode wil de stedenband vier basisscholen in Same ondersteunen bij de
bouw van goede sanitaire voorzieningen, de bouw van een keuken om leerlingen een lunch te
kunnen bieden en de bouw van een betere watervoorziening van de school.
Opleidingsfonds voor kinderen en jongeren
De Stedenband ondersteunt kansarme kinderen en jongeren bij de betaling van hun
schoolgeld en geeft hen daarmee een kans op educatie. Deze activiteiten worden in de
komende periode voortgezet. De gelden voor dit opleidingsfonds zijn veelal afkomstig van
particuliere donateurs.

Sustainable development goal 3:
Ensure healthy lives and promote
well-being for all at all ages

Doelstellingen gezondheid
1. Betere gezondheidszorg voor mensen in Same door bouw en verbetering van kliniek in
Kighare
2. Betere gezondheidszorg voor mensen in Same door opleiding en specialisatie van
verpleegkundigen en artsen financieel te steunen.

Activiteiten
Tilburg
Samenwerking Tweesteden over de grenzen
De Stedenband blijft nauw samenwerken met Stichting Tweesteden over grenzen, waarin
medewerkers van de Tilburgse ziekenhuizen actief zijn voor Same. In het
samenwerkingsverband met deze stichting willen wij in Same projecten in de gezondheidszorg
realiseren. De projecten zijn gericht op renovatie en nieuwbouw, financiering van opleidingen,
inrichting en medische apparatuur.
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Kennisuitwisseling en inzet Tilburgse verpleegkundigen en artsen in Same
In de komende periode willen wij artsen en verpleegkundigen naar Same laten reizen voor
kennisuitwisseling en ondersteuning van de werkzaamheden van hun collega’s in Same.
Same
Bouwprojecten gezondheidszorg
In de komende periode wil de Stedenband het Health Centre in Kighare steunen bij de bouw
van een nieuwe operatie-unit met een intensive care afdelingafdeling en een laboratorium. Dit
project in samenwerking met Stichting Tweesteden over grenzen en Wilde Ganzen.
Opleiding artsen en verpleegkundigen
Medewerkers in de gezondheidszorg worden financieel in staat gesteld om een medische
(aanvullende) opleiding te volgen. Een project in samenwerking met Stichting Twee Steden
over Grenzen.
Ondersteuning gezinnen met hiv/aids problematiek.
Gezinnen in Same die getroffen zijn door hiv/aids krijgen een microkrediet, waarmee zij in hun
eigen inkomen kunnen voorzien. Daarnaast krijgen kinderen uit deze gezinnen financiële
steun om naar school te kunnen gaan. Deze activiteiten zijn onderdeel van een breder
microkredieten programma van Same Diocese.
Kennisuitwisseling en inzet Tilburgse verpleegkundigen en artsen in Same
Ontwikkeling van de coronacrisis zal bepalend zijn voor mogelijkheden om dit plan uit te
voeren en vrijwilligers van Tilburg naar Tanzania te laten reizen.

Sustainable development goal 6:
Ensure availability and sustainable
management of clean water and sanitation for all

Doelstellingen water
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).
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3. Beter beschikbaarheid van (drink)water voor mensen in Same op maximaal 400 meter afstand
van hun huis.
4. Verbetering van de (water)hygiëne en dus van de gezondheidssituatie..

Activiteiten
Tilburg
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.
Same
Wandelen voor Water
De counterpart in Tanzania organiseert in Same een waterwandeltocht met schoolkinderen op
dezelfde dag als de wandeltocht in Tilburg.
Waterprojecten
Vanuit fondswerving van Wandelen voor Water in Tilburg wordt in Same minimaal een nieuw
drinkwaterproject gerealiseert.
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