Nieuwsbrief 15: september 2013
Sociale media
De Stedenband besteedt veel aandacht aan haar facebookpagina. De laatste nieuwtjes kun je daar
vinden, vaak vergezeld van foto’s of een filmpje. Bekijk dus regelmatig onze Stedenband HaarlemMutare facebookpagina!
Ook onze website is de moeite van het bekijken waard. Op de startpagina vind je onder andere het
jaarverslag van 2012, maar ook projecten als de scholenband, het hardlopen voor Mutare en blogs
van de sportstagiaires , die inmiddels weer terug zijn in Nederland.
www.haarlem-mutare.nl

Hardlopen voor Mutare
Hardlopen voor Mutare is dé kans om op een gezonde en leuke manier bij te dragen aan onze
succesvolle projecten in zusterstad Mutare. Dit jaar doen we mee aan de lopen die door Sport
Support georganiseerd worden. Tijdens die lopen organiseren wij onze sponsorloop. Inmiddels zijn er
nog 2 lopen te gaan: de Achmea Zilveren Kruis Loop op 29 september en de Heemstede Loop op 27
oktober. De kosten bedragen evenveel als het normale tarief plus nog een bijdrage voor de
Stedenband. Je krijgt een hardloopshirt en toegang tot het eindfeest na afloop van alle lopen. Het
inschrijfformulier vind je op onze website

Zilveren Kruis Achmea Loop
Tien jaar geleden liepen 6 Zimbabwaanse lopers liepen op hun blote voeten mee met de Haarlemse
halve Marathon en eindigden bij de eerste tien. Nu tien jaar later doet een van hen weer mee.
Point Chaza uit Mutare, Zimbabwe, is deelnemer aan de halve marathon van de Zilveren kruis
Achmea Loop op 29 september in Haarlem. Tien jaar na zijn deelname aan de toenmalige TROS-loop
heeft de Stedenband Haarlem-Mutare Point Chaza opnieuw uitgenodigd en uitgedaagd om een
aanval te doen op het parcoursrecord.
In 2003 werd Point 4e in een tijd van 1.04.25,
in 2004 werd hij 1ste in de tijd van 1.05.52 en
in 2005 was Point de 1ste winnaar van de Zilveren Kruis
Achmea Loop (die hij op blote voeten liep)met 1.05.25. In
september loopt Point overigens wel op schoenen.
Point Chaza is van 15 september tot 5 oktober in Haarlem en
zal naast zijn deelname aan de halve marathon activiteiten
uitvoeren voor de Stedenband. Hiervoor gaat hij
presentaties, trainingen en gastlessen verzorgen op basis- en
middelbare scholen en is hij beschikbaar om gasttrainingen
te geven aan business teams die deelnemen aan de Achmea
Loop.
Point is ook beschikbaar om verslag te doen van zijn
ontwikkelingen als atleet en als burger in Zimbabwe van
2003 tot 2013, alsmede van de vijf andere atleten die in 2003
op uitnodiging van de Stedenband naar Haarlem kwamen.

In Haarlem zal Point begeleid worden door zijn toenmalige coach Cees Versteeg, die in 2002 de
Mutare-Haarlem Athletics Club in Mutare heeft opgericht. Op 5 oktober vertrekt hij weer naar
Zimbabwe.
Het bezoek is mede mogelijk gemaakt door Köster Advocaten/Advocaten zonder grenzen.

Receptie/reünie Stedenband
Om in de agenda te schrijven:
Na afloop van de Achmea Zilveren kruis Loop op 29 september is er voor (oud)medewerkers,
vrijwilligers en vrienden van de Stedenband een receptie/reünie van 15.30 – 18.00 uur in de
stationsrestauratie van CS Haarlem. Point Chaza is daar ook aanwezig. Met deze activiteit wil de
Stedenband het belang van ontwikkelingswerk en in het bijzonder de rol die sport daarin speelt
onder de aandacht brengen.

Point Chaza 1e bij Vrede’s halve marathon in Den Haag
Point Chaza en politieagenten, dat lijkt niet goed samen te gaan. In 2005 werd Point in de finale van
de Zilveren Kruis Achmea loop aangereden door een motor agent. Hij werd desondanks toch eerste.
Gisteren verdwaalde de motoragent die voorop reed op het parcours met Point in zijn kielzog. Point
liep daardoor twee kilometer te veel, maar ook nu werd hij toch weer eerste.
Het is voor het eerst sinds 15 jaar dat er een marathon werd georganiseerd in Den Haag. De laatste
was in 1998 ter ere van het 150-jarig bestaan van de stad Den Haag. Het is de bedoeling dat de Den
Haag Vrede's Marathon een jaarlijks terugkerend hardloopevenement wordt. Er waren drie
afstanden, een ultra loop van 68 km, de hele marathon en de halve marathon.
Point nam deel aan de halve marathon als voorbereiding op de Zilveren Kruis Achmea loop in
Haarlem op 29 september.
Voor deze eerste editie hadden ongeveer 600 atleten ingeschreven voor de halve marathon,
ongeveer 300 voor de hele marathon en een 40-tal voor de ultra loop.

Eldorica festival
Op zondag 1 september vond het Eldoricafestival plaats op het Statenbolwerk in Haarlem. Het was
een festival met lekker eten,mooie initiatieven op gebied van kunst, theater, sport en muziek. De
Stedenband was ook aanwezig om voorlichting te geven over de projecten in Haarlem en Mutare. Er
werd druk gebouwd aan een piramide van bamboestokjes en iedereen kon op de foto met de leeuw
van Mutare.
Op de website www.eldorica.com is meer informatie te vinden over de achtergronden van het
festival. Onze stagiaire Lisa Hopman maakte een leuke sfeerimpressie van het festival , die je hier
kunt bekijken.
De foto’s van het festival kun je op hier bekijken.

Belevenissen van Floor van Oosterhout in Mutare

Biologe Floor van Oosterhout bezocht in juli tien scholen (gelinkt aan scholen in Haarlem) in Mutare.
Ze vertelde er over de gierzwaluw en het leven in Nederland en deed en passant slaaponderzoek bij
de kinderen d.m.v. een enquête.
Zij verbleef in het appartement dat de Stedenband heeft in Mutare.
Dinsdagavond 3 september vertelde zij in de Pletterij over haar belevenissen.
Het viel haar op dat de kinderen (soms gaf zij les aan 150
kinderen in één lokaal) heel gedisciplineerd waren en
veel wilden weten over het leven in Nederland. Op
scholen die werk en tekeningen van de Haarlemse
scholen hadden ontvangen, hing dat werk pontificaal aan
de muren.
Dat de uitwisseling niet altijd wederkering was, is te
wijten aan het gebrek aan computers en een
internetverbinding op de Mutarese scholen.
De scholen in Mutare die het afgelopen jaar meededen
aan de scholenlink, vind je hier.

Een leuk weetje : één keer per maand is het
wasdag. Dan gaan alle schooluniformen in
de was. De kinderen hebben dan hun
gewone kleding aan. Ze grijpen dan gelijk de
kans om allerlei hoofddeksels op te zetten!

Verkiezingen in Zimbabwe
De verkiezingen van 31 juli hebben een ruime overwinning opgeleverd voor de partij van Robert
Mugabe, de Zanu-PF. De nationale kiescommissie heeft laten weten dat de partij 142 van de 210
zetels heeft behaald: goed voor een tweederde meerderheid. Met deze uitslag kan de partij de
grondwet wijzigen zonder dat de steun van andere partijen nodig is. Mugabes opponent, Morgan
Tsvangirai van de Beweging voor Democratische Verandering wil de uitslag niet accepteren. De
belangrijke landelijke toezichthouder ZESN had namelijk laten weten dat mogelijk 1 miljoen
stembusgangers, onder wie veel aanhangers van Tsvangirai, waren weggestuurd, waardoor ze hun
stem niet konden uitbrengen. Op het platteland zouden soms mensen met weinig ontwikkeling door
Mugabe- aanhangers zijn gedwongen zich als analfabeet voor te doen en vervolgens zijn
“geholpen”met het uitbrengen van hun stem.
Volgens waarnemers van de Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika zijn de verkiezingen
echter “vrij en vreedzaam”verlopen. Zij riepen Tsvangirai op zijn nederlaag te accepteren.
Ook het hoofd van de waarnemingscommissie van de Afrikaanse Unie, Olusegun Obasanjo, sprak
van een eerlijke en vrije stembusgang. “Er is het één en ander gebeurd dat had kunnen worden
voorkomen, maar we geloven niet dat de resultaten hierdoor beïnvloed zijn.”
Meer nieuws over de verkiezingen in dit artikel

Op deze site is meer nieuws te vinden over de verkiezingen.

Scholenlink
In Haarlem en omgeving zijn we in het
schooljaar 2012/2013 gestart met een pilot
om in het verlengde van de Stedenband
ook individuele scholen van beide steden
te koppelen. Zeven basisscholen hebben
met veel plezier en succes aan de
uitwisseling meegedaan. Ook dit schooljaar
kunnen we dit project weer aanbieden. De
Haarlemse scholen worden verbonden met
een school in Mutare met de volgende
doelstellingen:
De scholen en leerlingen hebben onderling
contact, wisselen aan de hand van thema’s
informatie uit en krijgen zo een goed beeld
van die andere wereld op een heel

persoonlijke en concrete manier. De kinderen leren de overeenkomsten én de verschillen kennen op
een interactieve en boeiende wijze. Dit past prima binnen het vak wereldoriëntatie.
Zowel in Haarlem als in Mutare wordt het thema duurzaamheid gepresenteerd aan de hand van
praktische en toegankelijke voorbeelden als de WakaWaka Led-lampjes op zonne-energie. In alle
groepen wordt de school aan de andere kant van de wereld met foto’s en filmpjes geïntroduceerd.
Contact loopt in eerste instantie via de coördinatoren op de scholen, maar wordt ook ondersteund
door een verslaggever hier en daar die de scholen bezoekt, informatie en beelden verzamelt en aan
de andere scholen doorgeeft.
Wat doen we allemaal:
Tijdens schoolbijeenkomsten als een feest op het schoolplein presenteren we het project aan
leerlingen, hun ouders en leerkrachten.
In alle groepen en klassen wordt het project en de school in Mutare gepresenteerd en besproken
met de klas. Wat willen zij zelf doen, van de andere school weten en aan hen vertellen of laten zien?
Onderling contact tussen de scholen wordt opgestart afhankelijk van de aanwezige
communicatiemiddelen. Dat kan gebeuren via internet, e-mail of brief. Over en weer worden vragen
en informatie tussen de leerlingen uitgewisseld.
Met de Stedenband en de counterpart in Mutare, de
Citylink, worden praktische zaken uitgewerkt als leskisten
over de andere school , de andere stad en de thema’s
wereldoriëntatie en duurzaamheid.
De leerlingen van alle groepen maken laagdrempelig
kennis met een andere wereld en leren over
duurzaamheid.
Binnenkort weten we welke scholen dit jaar gaan
meedoen aan de scholenlink.

Wakawaka lampje met zonne-paneeltje
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