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Inleiding.
Het bestuur van de Stedenband Haarlem-Mutare heeft in 2015 een werkbezoek aan haar zusterstad
Mutare in Zimbabwe georganiseerd. Dat vond plaats van 25 april t/m 10 mei 2015. Ter voorbereiding
van deze reis werden er drie bijeenkomsten in Haarlem georganiseerd. Het programma werd
ontwikkeld in samenspraak met de coördinatoren van de zusterstichting in Mutare. Er is geworven
onder bevriende instellingen, donateurs gemeenteraadsleden en het midden en kleinbedrijf. Aan de
reis namen tien personen deel, twee ervan (leden van de Stichting Kura Uone) volgde grotendeels
hun eigen programma. Alle kosten werden door de deelnemers persoonlijk betaald.
Aanleiding van deze reis
Onze trotse partners in Zimbabwe willen graag laten zien wat er met de steun vanuit Haarlem tot
stand gebracht. is In de 23 jaar dat de Stedenband bestaat hebben we veel uitwisselingen
georganiseerd. Van Mutarezen naar Haarlem en van Nederlanders naar Mutare. Deze bezoeken
waren onderdeel van projecten die waardevol waren voor Nederland én Zimbabwe. Nederlandse en
Zimbabwaanse jongeren deden in beide landen sport- en sportbuurtwerkprojecten en gaven les op
zowel Haarlemse als Zimbabwaanse basis- en middelbare scholen en deden mee aan
sportevenementen. In die tijd is er in Mutare ook in materieel opzicht veel tot stand gebracht. Het
Rode Kruis bouwde een groot gezondheidscentrum in stadsdeel Sakubva, in de stadsdelen Chikanga
en Hobhouse werden sportvelden aangelegd, in Hobhouse werd een wijk aangelegd met een
buurtcentrum en een bibliotheek. Een nieuw initiatief, met steun vanuit Nederland, is een nieuwe
wijk in stadsdeel Chikanga. De stedenband heeft ter ondersteuning van deze wijk een aanvraag
lopen bij Wilde Ganzen om voor de bewoners en de omliggende wijken een wijkcentrum te bouwen.
In tweede instantie zal er naar fondsen worden gezocht om hierop zonnepanelen te leggen zodat het
tevens als een energiecentrale voor de wijk kan gaan functioneren.
Van aid naar trade.
In Nederland verschuift de aandacht bij ontwikkelingssamenwerking steeds meer van hulp naar
samenwerking op gebied van handel en bedrijfsleven. De gemeente Haarlem heeft aangegeven per
1-1-2016 te willen stoppen met de subsidie voor de organisatie van de activiteiten in beide steden.
De gemeente Mutare vind het voortbestaan van de band nog steeds erg belangrijk. Tijdens het
werkbezoek zullen wij de mogelijkheden onderzoeken om partners tussen het Haarlemse en het
Mutarese bedrijfsleven te vinden. Hiervoor zullen we het kleinschalige bedrijventerrein in Hobhouse
bezoeken en overleggen met ondernemers in Mutare. Met name toerisme, de creatieve industrie en
duurzame productie zijn mogelijke interessante aanknopingspunten. Kortom, de hoogste tijd om met
een delegatie uit Nederland te zien wat er allemaal mogelijk is.
Wij danken alle mensen in Haarlem en Mutare die hebben gezorgd dat dit een succesvol werkbezoek
werd.
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Deelnemers bezoek:

Daphne Huyse (fractievoorzitter GLH), Anita de Jong (voorzitter H-M), Rien Boterman(in 90ger jaren
betrokken bij stedenbandprojecten),. Inge Crul (raadslid actiepartij), Marianne Gerrits (onderwijzeres
basisschool de Dolfijn in 90ger jaren eerder in Zimbabwe geweest) , Marie José Brandsma (educatief
medewerker NME-centrum), Annemieke van Meelis ( vrijwilliger bij de stedenband) en Dik Bol
(coördinator H-M sinds 2002).
Doelen bezoek:




Bespreken met de betrokkenen in Mutare dat het College van B&W van Haarlem
voornemens zijn per 1-1-2016 de subsidie aan de stedenband geheel te beëindigen.
Discussiëren met de betrokkenen over nut en noodzaak van de voortzetting van de band en
de wijze waarop dit zou kunnen gebeuren.
Bezoeken van de door de stedenband uitgevoerde projecten en van de Mutarese
betrokkenen horen wat dit voor hen betekend heeft en zal gaan betekenen.

Bezochte projecten:


Stadsdeel Hobhouse
o Huisvestingsproject/residents-comité Hobhouse
o Bibliotheek Hobhouse
o Sportveld Hobhouse
o Home industry project in aanbouw Hobhouse



Stadsdeel Chikanga:
o Sportcomplex met sportschool, kippenfarm en sportcafé in Chikanga
o Jongerencentrum in Chikanga
o Woningbouw/gemeenschapshuis project Magambaroad
o
Stadsdeel Sakubva:
o Ouderenhofje Zororai
o Multipurpose center en wijkverpleging
o Jongerencentrum Sakubva





4 basisscholen Murahwa Hill Primary, Chikanga Primary, Chirowakamba,



Environment Africa



Punge Brewery
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National Gallery in Mutare
Gallery Delta Harare
National Gallery Harare

Gevoerde overleggen:
 Stenard Maurisa (Voorzitter Mutarese stedenband en directeur Housing and Community
Services)
 Elisabeth Mussha Secretaris Mutarese stedenband (directrice National Gallery Mutare)
 Simon Mashababe (directeur Health department)
 Brian James en Lynne Evans (voormalige burgemeester in Mutare en zijn vrouw)
 Dhr. Muzawazi (Townclerck van Mutare) samen met de Burgemeester Mutare
 Gera Sneller (ambassadeur voor Zimbabwe, Zambia en Malawi)
 Goof de Jong (coördinator PUM Zimbabwe en eigenaar Nyati Travel)
 Bisschop Bakare (voorzitter Rent Payers Association en prominent MDC-lid)
 Chris Vava (Rotary lid en betrokken bij Business club in Harare)

Mogelijkheden, ideeën en kansen:
In Zimbabwe:










Oplossing voor het kippenproject van de Peer educators i.s.m. ICCO – Ambassade
Onderbrengen medewerkers H-M bij gemeente Mutare
Ondersteunen/opzetten Mutare Music Festival
Terugkomen PUM in Zimbabwe
Zimbabwe Business club in Harare en samenwerking met Mutare
Samenwerking Punge Brewery met Jopen
Gered Gereedschap en Young Africa inschakelen bij Home Industry Hobhouse
Willen graag het 25 jarig jubileum vieren
We moeten zorgen dat we uit het krachtenveld tussen MDC en Zanu-pf blijven

In Nederland:






Denktank opzetten met als doel om structurele financieing te vinden voor organisatie in
Haarlem en Mutare.
Overeind houden stedenband onafhankelijk van subsidiebesluiten
Testimonials via website/facebook (ca, 30 opgenomen in Zimbabwe)
Actief donateurs beleid gaan uitvoeren
Boek uitgeven met geschiedenis stedenband

4

Conclusie:
Het bezoek aan Mutare was voor de deelnemers een belangrijke ervaring. De groep heeft als groep
aan een groot aantal activiteiten deelgenomen. Daarnaast was er ruimte voor twee leden om de
laatste twee dagen nog een reis door het land te maken om veel van de natuur te kunnen zien. Twee
andere leden van de groep hadden daarvoor al besloten langer te blijven voor een individueel
programma. Wat heeft gewerkt is dat de groep gekozen heeft om gezamenlijk op één adres te
verblijven (Ann Bruce Backpackerslodge). Door de medewerking van met name Gift Sanyanga en
Keaven Simomondo bij het ontwikkelen en uitvoeren van het programma is er veel gedaan. Er komt
binnenkort een reünie.
In Mutare wordt de stedenband zeer gewaardeerd. Ook als de gemeentelijke subsidie van Haarlem
stopt wil men doorgaan met de band. Grootste knelpunt daarbij is dat nu vanuit Nederland een
bijdrage van ca. 22.000 per jaar aan de overhead van de organisatie in Mutare wordt gegeven. Er is
veel bezocht en er zijn een aantal goede ideeën bedacht om de stedenband toekomstbestendig te
maken.
Bij drie scholen zijn WakaWaka lampjes overhandigd en aan de voorzitter van de Mutarese
Stedenband zijn op het afscheidsdiner een drietal camera’s voor de onderwijsprojecten overhandigd.
Deze zullen worden beheerd door de Mutarese stedenband. Eerder waren er al 4 laptops aan de
stedenband gegeven en zijn er door het resident comité Hobhouse 20 kg kleding uitgedeeld en is er
een koffer met kleding van Point Chaza meegenomen.
De conclusie is dat deze reis zeer waardevol is geweest voor de stedenband en de deelnemers.

Dik Bol
Haarlem, 13-5-15
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