Op zondag 25 september 2022 is het
precies 7 jaar geleden dat alle 193
landen in de Verenigde Naties de
17 ontwikkelingsdoelen voor een eerlijke
en duurzame wereld in 2030 ondertekenden. Om de 17 werelddoelen,
ook wel ‘Global Goals’ genoemd, te
realiseren hebben we nog 8 jaar!
Tilburg4GlobalGoals
Gemeente Tilburg is een ‘Global Goals
2030’ gemeente. Burgers, sociaalmaatschappelijke en mondiale organisaties,
onderwijsinstellingen, bedrijven en gemeente
werken aan een rechtvaardige en duurzame
wereld. In Tilburg en daarbuiten.
Zo is Tilburg4GlobalGoals sinds 2018
trotse sponsor van de CZ Tilburg Ten
Miles. Immers sport, bewegen en gezond
leven zijn onlosmakelijk verbonden aan een
effectieve armoedebestrijding én duurzame
economische ontwikkeling voor jong en oud.
17 Global Goals 2030

TTM editie 2022
Bij deze editie van de CZ Tilburg Ten Miles
luidt het motto: a run to 17 global goals.
Dat komt als volgt terug voor alle lopers
en het publiek:
▶ Startnummer
Bij alle hardlopers staat op hun startnummer het logo Tilburg4GlobalGoals,
samen op weg naar een eerlijke en
duurzame wereld.
▶ Global Goals luchtbogen boven het
parcours
Onderweg komen de lopers van de TTM
boven het parcours de 17 verschillende
Global Goals tegen op luchtbogen.
Bij iedere Global Goal staan vermeld de
Tilburgse organisaties die zich daarvoor
inzetten.
▶ Medaillelint
Ook op het medaillelint staat het logo van
Tilburg4GlobalGoals.
▶ Tilburg4GlobalGoals-Boulevard
Na het verlaten van het finish-vak komen
de lopers direct uit onder luchtboog SDG
17 ‘Partnerschap’, die de entree vormt
naar de ruim 20 Tilburgse organisaties.
Deze organisaties tonen, ieder in de vorm
van een ‘beleving’, wat zij doen aan een
eerlijke en duurzame wereld in Tilburg
én daarbuiten.
Voor het publiek is de
Tilburg4GlobalGoals-Boulevard
toegankelijk van 10.00 tot 16.30 uur.
De belevingen zijn inspirerend voor
kinderen, jongeren en volwassen.
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Trots
Tilburg4GlobalGoals is trotse sponsor van de
CZ Tilburg Ten Miles. Tilburg is van oudsher
een stad met de blik naar buiten, een
stad met een open mind, een stad gericht
op samenwerking binnen en buiten de
gemeentegrenzen. Die Tilburgse traditie zie
je sterk terug binnen ‘Tilburg4GlobalGoals’.
Onder dat motto zetten burgers,
organisaties, onderwijs, bedrijven en de
gemeente zich in voor o.a. kennisdelen,
eerlijke handel en internationale solidariteit.
Kleurrijk en internationaal
Op zondag 25 september 2022 van 10.00 tot
16.30 uur in de Spoorzone, direct achter het
finish-vak, laat een rijke mix van organisaties
allemaal zien dat Tilburg niet alleen een
prachtige plek op de wereld is, maar dat
de wereld ook in het hart van Tilburg zit.
Tilburgenaren onderhouden warme banden
met initiatieven over de hele wereld, van
Matagalpa (Nicaragua) tot Tanzania, van
Sierra Leone tot Kenia, van Zuid-Afrika tot
Vietnam, naar de Balkan en zoveel meer
plekken.
En dat zie je ook weer terug in onze eigen
stad. Van al die samenwerkingen is ook onze
eigen stad kleurrijker en kansrijker geworden.

Waar? In de Spoorzone.
De Tilburg4GlobalGoal-Boulevard strekt
zich uit van het Johan Stekelenburgplein,
voor de LocHal en restaurant RAW langs de
spoordijk en op de parkeerplaats. De lopers
komen vanuit het finish-vak direct uit op de
Tilburg4GlobalGoals-Boulevard.

Kom gratis op de foto met jouw medaille!

Tilburg4GlobalGoals-Boulevard: Kom gratis op de foto met jouw
medaille en Global Goal
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Deze activiteiten worden meegefinancierd door gemeente Tilburg, Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland –
Nicaragua, PLATFORMA-Council of European Municipalities and Regions en Europese Unie.

