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1.	 Inleiding	

2010 was een jaar waar veel activiteiten werden uitgevoerd door de Stedenband, zowel in Haarlem 
als in Mutare. De Stichting werkte gestaag door aan haar doelen vanuit de volgende missie: Wij 
streven naar gelijke rechten op ontwikkeling voor Noord en Zuid, met activiteiten gericht op een  
duurzame toekomst. Dit doen we door middel van open dialoog, uitwisselingen en projecten en 
door het zo breed mogelijk betrekken van de Haarlemse en Mutarese bevolking bij deze activiteiten. 
Er vindt concrete samenwerking tussen Noord en Zuid plaats op lokaal niveau. Wij hebben de over-
tuiging dat het belangrijk is om met mensen op een andere plek op de aarde in contact te zijn. Praten 
in algemene zin over verhoudingen in de wereld is één ding; concreet er aan werken is een ander. 
Wanneer zo’n plek op aarde gezichten krijgt weet je pas dat het om mensen gaat. Om vrienden, in 
ons geval, die het niet gemakkelijk hebben!

2.	 Staf	en	bestuur

In Haarlem:
In 2010 bestond de staf uit 6 vaste medewerkers. Een algemeen coördinator voor 32 uur (Dik Bol), 
een coördinator sport voor 24 uur (Inemarie Dekker tot 1 april, Sanne Nagelhout vanaf 1 juni), 3 
ID’ers en een WIW’er.( resp.: Leen van de Polder – huisvesting, gezondheidszorg, stedenbandkrant 
en website, Michaël Maas – documentatie, websites, onderwijsprogramma Zimsurf, Richard Lager-
weij - design, presentatie, tentoonstellingen, Elisabeth Lodewijk – coördinator onderwijs).
Het gemeentebestuur van Haarlem heeft besloten de ID regeling te schrappen per 1-1-2012. 
Hierdoor zouden de drie IDers werkzaam bij de Stedenband hun baan verliezen de WIW’er valt 
onder de ouderenregeling en blijft in dienst tot 2013. De Stedenband heeft geen middelen om deze 
medewerkers in dienst te houden. Het werk van de Stedenband in Haarlem en Mutare wordt ernstig 
benadeeld als er geen oplossing wordt gevonden voor dit capaciteitsverlies.
De staf organiseert activiteiten en ondersteunt de werkgroepen. 
Het bestuur bestond uit: Els Besse, Eelco de Groot, Marcel Kampers (voorzitter), Marie- Thérèse 
Meijs, Rob de Nieuwe (penningmeester), Jan van Os en Hans Gaasbeek.

In Mutare: 
Sinds november 2009 bestaat de staf geheel uit lokale coördinatoren. De staf stond daar onder 
leiding van: Gift Sanyanga. Naast hem zijn de stafleden per sector: David Manyakaidze, gezond-
heidszorg en welzijn, Keaven Simomondo, cultuur en Jospeh Nyakuromba, sport. Gift Sanyanga is 
tevens coördinator van het huisvestingproject van de Haarlem Mutare Housing Foundation Trust 
(HMHFT). Men houdt kantoor in het Courtauld Theatre. De nieuwe vaste telefoonlijn in het kan-
toor betekent een veel betere communicatie tussen de stafleden in Mutare en Haarlem dan tot dusver 
mogelijk was.
Nieuw in 2010 was de vorming van Mutare City Link Board. Deze bestond in 2010 uit de volgende 
personen: Het bestuur bestaat uit: Mr. S. Mapurisa (onafhankelijk voorzitter), Mr. Koza (onafhan-
kelijk penningmeester), Sister S. Saungweme (sector gezondheid), Mrs. E. Muusha (sector cultuur & 
onderwijs), Mr. N. Nyaude (sector sport), Mr. Matara (sector huisvesting), Mr. Chinaka (gemeente 
Mutare). Ter versterking van de capaciteiten van de lokale staf is er in 2010 door extern deskundige 
Cees Versteeg drie keer een werkbezoek van drie weken gebracht aan Mutare. Voor een deel van de 
staf is er een kantoor gevonden.

Met het bestaan van de Mutare City Link Board is er nu de mogelijkheid dat de staf in Mutare 
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verantwoording kan afleggen 
tegenover eigen mensen in plaats 
van zaken voor te leggen aan de 
Haarlemse staf. Wij verwachten 
dat hierdoor betere afspraken 
zijn te maken over samenwerking 
en uitvoering van projecten, dan 
vroeger via ‘onze man in Mutare’. 
De Board is tevens een counter-
part voor het Haarlemse sticht-
ingsbestuur en partner voor het 
gemeentebestuur van Mutare.
Wij menen door deze constructie 
weer een stukje van onze missie te 
hebben waargemaakt: gelijkwaar-
digheid en wederkerigheid zijn 
uitgangspunt van onze band.

3.	 Vrijwilligers	en	stagiairs

In Haarlem:
Voor de Stedenband zijn een 60-tal vrijwilligers actief. De vrijwilligers vormen werkgroepen of zijn 
betrokken bij projecten. De helft van de vrijwilligers is al lange tijd actief voor de Stedenband. De 
Stedenband trekt veel jonge vrijwilligers. Dit zijn deels jongeren die betrokken willen zijn bij on-
twikkelingssamenwerking, deels jongeren die ervaring willen opdoen in een werkomgeving na een 
studie of tussen banen. In 2010 waren dat twaalf jongeren waarvan vier regelmatig op het kantoor 
van de Stedenband actief waren.
De vrijwilligers komen bij de Stedenband via de vrijwilligerscentrale, via mond op mond reclame of 
hebben bij de Stedenband stage gelopen.

De Stedenband geeft de vrijwilligers de mogelijkheid hun volle kwaliteit te gebruiken of nieuwe vaar-
digheden op te doen. De vrijwilligers kunnen volwaardig met de staf samenwerken aan de projecten 
en activiteiten die door de Stedenband worden uitgevoerd. Daarbij kan het gaan om praktische inzet 
maar ook om een specifieke deskundigheid die van belang is voor de Stedenband.
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Padare	(een	soort	volksvergadering)	
in	Hobhouse,	georganiseerd	voor	het	
community	theatre	project.	Gift	San-
yanga	(achteraan	midden)	probeert	
de	de	bijeenkomst	in	goede	banen	
te	leiden.	Dat	viel	vanwege	de	hoge	
opkomst	niet	mee.	(zie	ook	de	bijlage	
cultuur)



Stages in Haarlem
In 2010 liepen voor kortere of langere duur vier studenten stage van de ICT opleiding van het Nova-
college voor de invulling van het digitale onderwijsprogramma Zimsurf. De studenten hebben het 
Content Management System (CMS) voor Zimsurf afgemaakt en video’s gemaakt voor gebruik op de 
website.

Drie HBO studenten liepen stage voor Sport Clublinking. Dit project werd uitgevoerd voor de 
NCDO.  Twee HBO studenten liepen stage voor het ontwikkelen van het Peer Education Program-
ma in Haarlem en omgeving. Een (CIOS) student liep stage voor de organisatie van Challenge Day. 

In Mutare:
Voor de City Link in Mutare zijn een groot aantal mensen actief in verschillende projecten: Voor de 
Home Based Care (HBC) 50, voor het Teen HIV Prevention Programme (THPP) 25, voor de Mutare 
Haarlem Sportleaders (MHS) 25. Daarnaast werkt de City Link samen met het Hobhouse Residents 
Comittee, de Mutare Association of Performing Arts (MAPA), de Manicaland Photographers Asso-
ciation en de Visual Arts and Crafts Association Manicaland. 
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Flashmob	op	de	Botermarkt	ter	aankondiging	van	Challenge	Day	2010	door	Stedenbandvrijwilligers	en	stagiairs	van	
het	Nova	college	CIOS	Haarlem.	



Stages in Mutare
ROC Nova College CIOS Haarlem en Stedenband Haarlem-Mutare hebben in het najaar van 2009 
een Millenniumakkoord afgesloten over samenwerking bij het opleiden van sportleiders in Haarlem 
en in Mutare. Op termijn wordt gestreefd MHS te accrediteren als een sportopleiding.  In dit kader 
zijn de Mutare Haarlem Sportleaders in 2010 erkend als leerbedrijf door Calibris (kenniscentrum 
voor leren in de praktijk). In dit kader hebben tien CIOS studenten in mei 2010 stage gelopen bij de 
MHS.

Bovenstaande maakt duidelijk dat onze organisatie graag de inzet van vrijwilligers en stagairs ge-
bruikt. Professionals coördineren, vrijwilligers doen zeer veel uitvoerend werk. Zij zijn het kapitaal 
van de organisatie. 

4.	Activiteiten

Voor gedetailleerde informatie over de werkzaamheden in 2010 verwijzen we naar de bijlagen. Hier 
volstaan we met de voornaamste ontwikkelingen op de verschillende werkterreinen.

*Huisvesting
In Mutare zijn 76 nieuwe bouwpercelen toegezegd door de gemeente Mutare in de wijk Chikanga. 
In de wijk Hobhouse is ruim de helft van 218 huizen afgebouwd, de rest maakt grote vorderingen. 
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De	tien	stagiairs	van	het	Nova	College	CIOS	Haarlem	en	David	Chimuka.	Ze	liepen	in	mei	stage	in	Mutare	bij	MHS	
(zie	sport)



Er is een plan gemaakt voor een werkterrein voor kleine bedrijfjes. Nieuw is dat er een wijkcomité is 
opgezet. Een gesprekspartner namens de wijk als resultaat van opbouwwerk. 
In 2010 is een begin gemaakt met het verzelfstandigen van de organisatie HMHFT (Haarlem Mutare 
Housing Foundation Trust) (uitschrijven). Deze gaat in de toekomst werken als woningcorporatie 
met eigen kapitaal en mogelijkheid om gelden (huren ) te genereren en te investeren. Steun van een 
woningcorporatie in Haarlem is daarvoor van groot belang.

*Sport
In Haarlem en Mutare is voor de 4e keer Challenge Day gehouden op 2 juni 2010. Nieuw was dat 
ook Lochem meedeed. Doel is om zoveel mogelijk ten minste 15 minuten mensen in beweging te 
krijgen. De dag werd gehouden op Nationale straatspeeldag in samenwerking met wijkorganisaties, 
sportverenigingen. Via sport wordt ontwikkelingssamenwerking gepromoot. 40 CIOSstudenten 
werkten mee aan de organisatie. In Haarlem waren er dit jaar 8.238 deelnemers. Dit was voor Haar-
lem een record. Mutare had 14.078 deelnemers. Lochem presteerde het slechts en daar heeft de vlag 
van Mutare en Haarlem een week op het stadhuis gehangen.
In de herfstvakantie is zowel in Haarlem als in Mutare het op vrouwen gericht WETS-festival ge-
houden. WETS staat voor Women Empowerment Through Sport. Doel was: aandacht voor het 
belang van sport bij emancipatie van vrouwen. In Mutare bleek dit een groot succes: 858 deelnemers 
(jongens en meisjes). In Haarlem waren er weinig deelnemers omdat de activiteiten onvoldoende 
aansprekend waren voor de doelgroep.

Van belang voor het sportproject was de relatie met het CIOS. Zo liepen 10 CIOSstudenten stage in 
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Opening	Challengeday	door	judoka	Elco	van	der	Geest	en	wethouder	Jack	van	der	Hoek.
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Mutare en een in Haarlem. In samenwerking met CIOS Nederland is in 2010 hard gewerkt aan het 
ontwikkelen van een 4 jaar lopend uitwisselingsprogramma van o.m. CIOSstudenten en Mutarese 
sportmensen. Helaas is deze subsidie tijdens de eerste subsidieronde van SBOS (Subsidiefaciliteit 
voor Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking) niet toegekend. In 2011 zal een nieuwe aanvraag 
worden ingediend.
In opdracht van het NCDO heeft de stedenband het concept clublinking mede ontwikkeld en voor 
dit project de frontdesk gevoerd. De frontdesk van het project clublinking (doel: samenwerking bev-
orderen tussen sportclubs en sportorganisaties in Nederland en ontwikkelingslanden) werd in 2010 
uitgevoerd voor de NCDO.

De lopende fondsen voor het sportproject in Mutare (Johan Cruijff Foundation en Unicef) worden 
eind 2010 beëindigd dan wel verminderd. In 2010 is er hard gewerkt aan het vinden van nieuwe 
gelden. Inkomstgenererende activiteiten waren het exploiteren van een sportschool en het vertonen 
van de wedstrijden van het World Cup in de wijken in Mutare. Apparatuur hiervoor werd geschonk-
en door de Breathe Foundation. Ondanks alle creativiteit blijken nieuwe fondsen in deze sector lastig 
te vinden zijn. 

De Sportleaders in Mutare bereikten in 2010 50.000 mensen.

*Gezondheidszorg en Welzijn
Het project Peer Education, waarin leeftijdsgenoten/jongeren elkaar voorlichting geven werd succes-
vol voortgezet in 2010. Voorlichting over hiv-besmetting en seksualiteit is bitter nodig in Zimbabwe. 
De peer educators bereiken 200 jongeren per week.

In Haarlem willen wij van de positieve ervaring met deze methodiek gebruik maken door ook hier 
peer education te starten, gericht op seksuele voorlichting en gedrag. Ondanks het enthousiasme van 

Vier	peer	
educators	bij	
het	jonge-
rencentrum	in	
Chikanga.	
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o.a. de GGD Kennemerland konden we hier geen begin mee maken, omdat de subsidieaanvragen 
hiervoor werden afgewezen. We bezinnen ons op een herkansing.

Het project Thuiszorg in Mutare bleek wederom uiterst succesvol: 50 caregivers (thuiszorgmedew-
erkers) bezochten 500 patiënten elke maand meerdere keren. Ook werden aan hen 7 cursussen 
gegeven. Dit werd mogelijk gemaakt met steun van ICCO Impulsis.
Het lukte in Haarlem om via twee kleine muziekfestivals  en een campagne om extra gelden te gener-
eren. Toch vinden we een vergoeding voor de caregivers ad 5 dollar per maand aan de schrale kant. 
We zijn blij dat ze het ervoor doen, maar gunnen ze graag een hogere vergoeding. Daarvoor schieten 
onze middelen tekort, fondsenwerving is daarvoor nodig.

*Onderwijs
Pogingen om scholen te interesseren voor het project Een reis naar Mutare slaagden mondjesmaat. 
Eén school was hier (zeer) actief mee. 
Gewerkt wordt aan een opvolger genaamd Een reis voorbij de evenaar gericht op het digitale school-
bord en via een website beschikbaar.
Het elektronisch lesprogramma Zimsurf is in het afgelopen jaar vernieuwd en kan in 2011 worden 
ingezet. Wij verwachten er veel van. Een aantal andere projecten ( A trip to Haarlem en Zimquest) 
konden bij gebrek aan middelen niet verder worden ontwikkeld. 

*Cultuur
In Mutare hebben twee theater-
makers uit Nederland, gedurende 
3 maanden workshops gegeven. Ze 
hebben onder meer in twee Town-
ships community theatre georgan-
iseerd. Met enthousiaste deelname 
van de wijkbewoners van Mutare 
en Dangamvura. Theater kan veel 
betekenen waar vrijheid van men-
ingsuiting beperkt is.
Als vervolg op de actie leeshonger 
waarbij in Haarlem 5000 Engelsta-
lige boeken werden ingezameld en 
verstuurd is er in de wijk Hob-
house een bibliotheek ingericht. 
Hiervoor zijn twee zeecontain-
ers verbouwd. De verbouwing is 
mogelijk geworden door o.m. een 
donatie van de Nederlandse am-
bassade. De bibliotheek voorziet in 
een grote behoefte.

Community	Theatre	Hobhouse	Mutare.	
Ter	afsluiting	van	het	project	werd	een	
optreden	gegeven	op	straat	tussen	de	
marktstalletjes.
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In Haarlem zijn veel culturele uitingen georganiseerd in relatie tot Mutare: de 52 meter lange fo-
totentoonstelling Ontmoetingen op het Stationsplein sprong in het oog en sierde het Stationsplein 
zes maanden. In het ABC architectuurcentrum trok de Tentoonstelling  Zimbabwaanse kunst in de 
Haarlemse buitenruimte 2250  bezoekers. 

Last but not least: de onderzijde van de Verfroller is (weer) voorzien van een schilderwerk van een 
Mutarese kunstenaar, Amigo Bondiya. Wie moet wachten voor de brug ziet wat onze vrienden kun-
nen!

*Overig 
Van uitermate groot belang voor onze stichting is de stedenbandkrant. Vrijwilligers leveren belangri-
jke bijdragen daarin. Er verschenen in 2010 vier kranten. De website (www.haarlem-mutare.nl) had 
veel belangstelling: 37.757 bezoekers in 2010. Langzaamaan gaan we van papier meer over op elekt-
ronische communicatie, zoals overal. Het scheelt ook bomen. Naast de site en de krant hebben we, 
ook met vrijwilligers een elektronische nieuwsbrief ontwikkeld. Deze verschijnt vanaf 1 januari 2011 
9 keer per jaar.
Helemaal nieuw  is dat de stedenband ook in de sociale media meedoet. We willen jongeren graag 
betrekken bij ons werk en zijn nu te vinden op Facebook (Facebook.com/stedenband), LinkedIn en 
Hyves. 

De	Lange	brug	is	opnieuw	beschilderd,	het	ontwerp	is	van	de	Zimbabwaanse	kunstenaar	Amigo	Bondiya.



5.	Financiën

Ondanks de sombere financiële omstandigheden (crisis, bezuinigingen) beschikten we in 2010 over 
een budget van € 327.021 Zoals boven beschreven konden sommige projecten wegens gebrek aan 
fondsen niet van de grond komen. Het resultaat eind 2010 komt gelukkig neer op een klein positief 
saldo ad € 13.333 Daar staat tegenover dat er nog verplichtingen resten die in 2011 doorlopen ad 
€  35.847
De aangekondigde bezuinigingen van zowel het Rijk als de gemeente Haarlem zullen in 2011 dit 
beeld verslechteren. Er zal veel creativiteit nodig zijn om het activiteitenniveau op peil te houden. 
Keuzes zullen moeten worden gemaakt. Het werk blijft de moeite waard en wij bemerken brede 
steun in de Haarlemse bevolking. Voor details: zie de financiële bijlage. 

6.	Tot	slot

Het werk was in 2010 bevredigend. Het bestuur bedankt de vrijwilligers en de medewerkers voor 
hun inzet in 2010. 
Ook dank aan de gemeente Haarlem en de verschillende fondsen. Wij rekenen op blijvende steun 
ondanks de financieel lastige tijden.
De brede samenwerking tussen vrijwilligers en professionals in Nederland en de hechte samenwerk-
ing met de mensen en groepen in Mutare maakt deze Stedenband bijzonder.
De Haarlemmers zullen ons blijven horen. De stedenband werkt!

Haarlem, 31 maart 2011
Marcel Kampers,
Voorzitter bestuur Stichting Stedenband Haarlem Mutare
Dik Bol,
Coördinator
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Music	for	Mutare	II	in	het	Patronaat,	december	2010



Bijlage	1	 Huisvesting

Huisvestingsproject Hobhouse
In het huisvestingsproject in Hobhouse worden grote vorderingen gemaakt bij de bouw van won-
ingen. In 2010 is uit het huisvestingsfonds een bedrag van € 24.500,- overgemaakt voor de aanschaf 
van bouwmaterialen, vooral cement en dakplaten. De bewoners krijgen de materialen tegen een 
renteloze lening die in ongeveer een jaar moet zijn terugbetaald, nieuwe voorraden worden niet ver-
strekt zolang de lening niet is afbetaald. 

Omdat de inflatie in Zimbabwe op dit moment laag is en de Amerikaanse dollar wordt gebruikt is 
het verlies aan kapitaal, in tegenstelling tot voorgaande jaren, gering. Het overgrote deel (80% of 
meer) van de woningen is in 2010 afgebouwd of bevond zich in de laatste fasen van de bouw. We 
verwachten dat het thans beschikbare kapitaal binnen de Haarlem Mutare Housing Foundation 
Trust (HMHFT), het geld dat al is overgemaakt naar Mutare en als revolving fund fungeert binnen 
het huisvestingsproject, voldoende is om de 218 woningen in Hobhouse af te ronden.  

LEVEL OF PROGRESS PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 TOTAL

Jan.10 Dec.10 Jan.10 Dec.10 Jan.10 Dec.10 Jan.10 Dec.10

1 Nothing 1 0 4 3 23 9 28 12
2 Trench, Footing & Slab Box 8 7 10 6 22 15 40 28
3 Concrete Floor Slab 4 2 7 1 19 9 30 12
4 Wall Construction up to 

Gable Ends  
6 2 16 15 19 22 41 39

5 Roof – Roofing level 5 8 6 12 20 29 31 49
6 Finishing Touches &  

Completed Houses
15 20 17 23 16 35 48 78

TOTALS 39 39 60 60 119 119 218 218

Bouwprojecten Chikanga
De gemeente Mutare heeft kosteloos een stuk grond in Chikanga beschikbaar gesteld bestaande 
uit 73 percelen waarop kan worden gebouwd. De grond moet nog bouwrijp worden gemaakt, dat 
wil zeggen voorzien van riolering, waterleiding en waterafvoeren. De percelen zijn tussen de 150 
(63 stuks) en 300m². De meeste percelen worden gebruikt op de wijze waarop ook in Hobhouse is 
gebouwd – de grond wordt tegen een renteloze lening verstrekt aan de bewoners die de lening in vijf 
jaar moeten afbetalen – waarbij de bewoners zelf hun huis bouwen. Op de grond kunnen tenminste 
73 woningen worden gebouwd, mogelijk meer als een aantal percelen kan worden gebruikt voor de 
bouw van een rijtje woningen. We denken dan aan 10 huurwoningen op 5 of 6 (grotere) percelen.
Naast deze grond ligt een stuk land waarop 64 huurwoningen – gestapelde bouw – kunnen worden 
gebouwd. De gemeente Mutare wil deze grond eveneens kosteloos beschikbaar stellen voor de HM-
HFT mits er goede plannen worden ontwikkeld voor het bouwrijp maken en de bouw van de wonin-
gen.

HMHFT is bezig alle kosten van het bouwrijp maken te inventariseren. Bij het bouwrijp maken 
wordt gebruikt gemaakt van kleine (lokale) aannemers en wordt gebruik gemaakt van het inhuren 
van lokale mensen, vaak ook toekomstige bewoners,  voor het grondwerk en andere arbeid. Bekeken 
wordt of daarbij gebruik gemaakt kan worden van een ‘cash for work scheme’ om de kosten van het 
project te drukken en maximaal profijt voor de lokale economie te bewerkstelligen. Dit ‘cash for 
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work scheme’ wordt beheerd door Cordaid.
Er is overleg gevoerd met de in Haarlem actieve woningcorporaties die het project in samenwerking 
met DIGH (Dutch International Guarantees for Housing) willen ondersteunen. Een goede financiële 
en technische onderbouwing van het project is daarvoor gewenst.

Voor een goed onderbouwde aanvraag van een garantie bij DIGH is een projectplan nodig waarin 
alle kosten voor het bouwrijp maken van de grond en de kosten van de bouw van de woningen is 
opgenomen. De verhouding tussen inkomsten uit de verkoop van grote stands moet worden afgezet 
tegen de totale ontwikkelingskosten om tot een goede verdeling te komen. 
Voor de huurwoningen komen daarbij de kosten van beheer, onderhoud en de kosten van de or-
ganisatie van HMHFT bij het uitvoeren van haar nieuwe taken. Daarbij horen o.a. personeelskosten. 
De werkgroep is samen met het bestuur en de staf van HMHFT bezig een goed onderbouwd plan 
daarvoor te ontwikkelen.
 
Wijkopbouw Hobhouse
In Hobhouse is een wijkcomité actief dat de bewoners betrekt bij het verbeteren van de voorzie-
ningen en leefomstandigheden in de wijk. Problemen worden bij het gemeentebestuur van Mutare 
onder de aandacht gebracht. Het wijkcomité investeert vooral ook in de sociale samenhang in deze 
nieuwbouwwijk waar veel jonge gezinnen wonen. 

Het wijkcomité is gekozen door de bewoners van Hobhouse in 2009. Daarvoor was er een comité dat 
bestond uit mensen die behoren tot de begunstigden van het huisvestingsproject. 
Het comité werkt vanuit het wijkcentrum waar HMHFT ook is gevestigd. Het wijkcomité is be-
trokken bij de oprichting van een bibliotheek in Hobhouse (zie cultuur). Het comité is ook be-
trokken bij de opzet van een werkterrein in Hobhouse.

Het functioneren van een gekozen wijkcomité is een unicum voor Mutare en voor zover wij weten 
komt het ook elders in Zimbabwe in de steden niet voor. Het is democratie van onderop en dat is 
een belangrijke ontwikkeling. De Stedenband wil het comité daarom waar mogelijk ondersteunen.

Werkterrein Hobhouse
In Hobhouse bestaat een grote behoefte aan een werkterrein. Op dat terrein kunnen kleine bedrijfjes 
gebruik maken van voorzieningen zoals elektriciteit, water en sanitair en beschutting tegen zon en 
regen. Het terrein dat nu wordt gepland heeft 30 werkplekken en er is een gereedschapverhuur. Het 
gaat om bedrijfjes van een of twee personen uit de informele sector die opdrachten uitvoeren en 
soms ruimte en middelen nodig hebben om iets te lassen, zagen, bouwen e.d. De bedrijfjes hebben 
geen permanente ruimte nodig maar hebben behoefte aan het huren van een plek voor een dag of 
een dagdeel. In principe kan dit project in 2011 worden gerealiseerd.
 
NCDO verdubbelingregeling
Voor 1 oktober 2010 is door de Stedenband een subsidie aangevraagd bij de NCDO voor de KPA 
(Kleine Plaatselijke Activiteiten) regeling. Daarbij is gevraagd een bedrag van € 50.000,- te verdubbe-
len. De regeling is aangevraagd voor het bouwrijp maken van de grond in Chikanga, het ontwikkelen 
van een werkterrein in Hobhouse en enkele kleinere projecten op het terrein van sport en gezond-
heidszorg. In december liet de NCDO weten dat de aanvraag is goedgekeurd.
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Bijlage	2	 Sport

Het sportproject in Mutare was zeer succesvol in totaal wisten de Sportleaders 50.000 mensen te 
bereiken.

Sportstages Mutare
In 2009 tekende de Stedenband Haarlem-Mutare en het CIOS Haarlem een overeenkomst in het 
kader van de Millenniumdoelen. Doel is samenwerking met de Mutare Haarlem Sportleaders (MHS) 
en het verbeteren van de sportopleiding van MHS zodat de opleiding officieel erkend kan worden.
Onderdeel van de activiteiten is dat MHS inmiddels is erkend door Calibris als stageorganisatie. 10 
CIOS studenten liepen in het voorjaar van 2010 een maand stage voor hun opleiding in Mutare bij 
MHS. Ze werden begeleid dor Cees Versteeg tijdens hun verblijf in Zimbabwe.

Voor de studenten vormde de stage in Mutare een unieke ervaring. Ze kregen een ander beeld van 
het leven in een stad in een ontwikkelingsland. Niet iedereen is arm. Armoede is soms verborgen. 
Gezinnen wonen in een stenen huis maar soms wel met velen. Voorzieningen zijn er onvoldoende. 
Tegelijkertijd wordt er veel georganiseerd. Mensen zijn in touw om een inkomen te verwerven. Kin-
deren gaan naar school. Met eenvoudige middelen worden activiteiten uitgevoerd.

De studenten gaven sportlessen in de Townships. Ze gaven ook les aan dove kinderen en kregen 
inzicht in de positie van gehandicapte kinderen in de samenleving. 

Multi Sports Festival
Tijdens het verblijf van de CIOSsers in Mutare werd het Multi Sports Festival georganiseerd in het 
Sakubva Stadion waaraan ook gehandicapte kinderen deelnamen. Het Multi Sport Festival vindt 
jaarlijks plaats. De CIOS studenten werden ingeschakeld bij de organisatie van het Festival ter onder-
steuning van de Sport Leaders en op de dag zelf bij de uitvoering. 
Al de studenten gaven aan dat de stage in Mutare verrijkend was en hun beeld over het leven in een 
ontwikkelingsland sterk had veranderd.

Flashmob Challengeday
Op 23 april is een Flashmob georganiseerd op de Botermarkt met stagiaires en vrijwilligers van het 
CIOS. Er werd een korte dans opgevoerd en de mensen op de terrasjes werden in kennis gesteld van 
Challengeday dat 11 dagen later werd gehouden. De actie werd door het publiek op de terrasjes met 
applaus ontvangen.

Challengeday 
Op woensdag 2 juni is in samenwerking met het CIOS Haarlem en de Straatspeeldag Challengeday 
georganiseerd. Doel is op een dag zoveel mogelijk mensen een kwartier aan het sporten te krijgen. 
Challengeday werd voor de derde keer in competitie met Mutare georganiseerd. Ditmaal deed Lo-
chem – dat een band met Mutare aan het vormen is – ook mee.
32 CIOS studenten organiseerden sportactiviteiten op scholen en in buurten in Haarlem. De 
wethouder Sport, de heer Jack van der Hoek deed samen met Europees kampioen judo en Steden-
bandambassadeur Elco van der Geest, de officiële opening. De opening vond plaats op de Beat-
rixdreef in Parkwijk waar in samenwerking met de Brede school Parkrijk activiteiten werden geor-
ganiseerd.
In Haarlem deden dit jaar 8.238 mee. Voor Haarlem een record. In Mutare deden 14.078 mensen 
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mee. Lochem haalde verreweg het minste aantal deelnemers en hees de vlag van Haarlem en Mutare 
op het stadhuis.

Worldcup Mutare – Stichting ‘Breath goes Africa’ 
In 2009 waren twee mensen van de Stedenband Haarlem-Mutare (Zimbabwe) op bezoek bij de 
Stichting ‘Breath’, om van gedachten te wisselen over samenwerking op het gebied van sport en 
kinderopvang. Tijdens die ontmoeting ontstond het idee om tijdens het WK 2010 in Zuid-Afrika 
grote schermen te plaatsen in townships, zodat de kinderen de wedstrijden van hun favoriete landen 
kunnen volgen. Veel kinderen kunnen de wedstrijden niet zien, door het ontbreken van een televisie, 
elektriciteit of een goede ontvangst van de beelden. Via het Worldcup4kids-project werd aan kinder-
en op twintig plaatsen in townships in Afrika de mogelijkheid geboden om met honderden liefheb-
bers tegelijk te kunnen genieten van alle wedstrijden van hun eigen wereldkampioenschap.
In vier wijken in Mutare werd in wijkcentra op grote televisieschermen voetbal gekeken. Er was 
ontvangstapparatuur en aggregaten om stroom op te wekken voor als de stroom uitviel. De organi-
satie in Mutare was in handen van de Mutare-Haarlem Sportleaders organisatie. De Sportleaders 
in Mutare kunnen de apparatuur in Mutare gebruiken voor inkomsten genererende activiteiten. De 
stichting Breath maakte € 7.500,- over naar Mutare voor deze activiteit. Na de Worldcup gebruikt 
MHS de apparatuur bij activiteiten, presentaties en film- en tv-avonden (voor voetbal) om inkomen 
te genereren voor de sportleaders. 

Women Empowerment Through Sport (WETS) Festival
Om te zorgen dat ook meisjes aan sport kunnen doen en het belang van sport voor meisjes en jon-
gens in Mutare te benadrukken wordt jaarlijks door Mutare-Haarlem Sportleaders het Women Em-
powerment Through Sport Festival georganiseerd, kortweg WETS Festival. In het kader van wederk-
erigheid hadden de stedenband Haarlem-Mutare en Haarlem-Mutare Sportleaders allebei een WETS 
festival gepland in de laatste week van oktober. Om deze reden is er ook voor gekozen om het event 
in Haarlem dezelfde titel te geven als in Mutare

Women Empowerment Through Sport in Mutare:
Samenwerkende partijen:
City of Mutare, Sport and Recreation Commission, Ministry of Education Sport, Art and Culture, 
Local Action 21, Mutare-Haarlem City Link Foundation, Mutare General Hospital, Five Sporting 
Associations, Mutare Teachers College, Marymount Teachers College, Africa University, Schools, 
Youth Alive Zimbabwe, Teen HIV Prevention Programme, Youth Dialogue Zimbabwe.

Erg bijzonder was dit keer was dat het niet alleen clubs uit Mutare waren die meededen maar ook 
clubs uit vijf anders provincies van Zimbabwe. Hierdoor kreeg het festival een landelijke uitstraling. 
Meisjesteams hadden de voorkeur. 

36 teams (17 jongens en 19 meisjes) namen deel aan de competitie en de thematische workshops:
Discipline Jongens Meisjes  Totaal
Handbal 9  3  12
Voetbal 8  2  10
Softbal  -  2  2
Netbal  -  8  8
Hockey -  4  4
Totaal  17  19  36
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In totaal 858 deelnemers:
Discipline Jongens Meisjes  Scheidsrechters/coaches Totaal
Handbal 97  35  4    230
Voetbal 145  50  6    263
Softbal  -  88  2    124
Netbal  -  79  4    172
Hockey -  60  4    69
Totaal  242  312  20    858

Naast de competitie werden er workshops voorbereid over de thema’s:
- Gender and sex
- Dangers of indulging in early sexual activities 
- HIV/AIDS prevention methods
- Family Planning 
- Violence against the girls

WETS Festival Haarlem
Het WETS Festival in Haarlem is in samenwerking tussen de Stedenband, St Dock, SportSupport en 
Youth For Christ georganiseerd. Het Festival werd georganiseerd van 24 t/m 27 oktober 2010 tijdens 
de herfstvakantie.

In augustus 2010 waren wij begonnen met de voorbereidingen voor de uitvoering van het project 
in oktober in de herfstvakantie in samenwerking met Haarlemse jongereninstellingen en gericht op 
hun doelgroepen in het stadsdeel Haarlem Oost. De drie partners voor dit project waren: Sticht-
ing Dock: de welzijnsorganisatie die in de drie grootste stadsdelen van Haarlem het welzijnswerk 
uitvoert. SportSupport: de organisatie in Haarlem die breedtesport stimuleert door ondersteuning 
aan sportverenigingen en een intensief sportbuurtwerkprogramma uitvoert op vier locaties in het 
stadsdeel Haarlem Oost. Youth For Christ: een christelijke jongerenorganisatie die specifiek activ-
iteiten voor meiden organiseert. 
Een werkgroep met vertegenwoordigers van alle partijen is samengesteld, filmpje voor voorlichting 
gemaakt, gastsprekers werden uitgenodigd, Elco van der Geest werd benaderd om een judowork-
shop te geven tijdens de opening en een openingswoord te houden. Sportmaterialen, begeleiders en 
sportleiders waren geregeld. Jongerenwerkers van SportSupport, Stichting Dock en Youth for Christ 
hadden het project aangekondigd tijdens reguliere naschoolse activiteiten.

De coördinator Sport en de algemeen coördinator van de Stedenband hebben op 21 en 22 oktober 
voorlichting over het WETS Festival gegeven op drie basisscholen aan ca. 400 leerlingen van groep 7 
en 8.

Helaas kwamen er tijdens de activiteiten steeds maar een paar kinderen opdagen. Vanwege alle ins-
panningen en alle aandacht en informatieverspreiding een grote teleurstelling.

Tijdens de evaluatie na afloop is uitgebreid aandacht besteed aan de teleurstellende opkomst. Het is 
lastig om een sluitend antwoord te vinden voor de lage opkomst. Wellicht is het nodig om jongeren 
zelf direct te betrekken bij de organisatie, de thema’s en  het soort activiteiten. Samenwerking met 
scholen – en daarmee organisatie tijdens schooldagen i.p.v. de herfstvakantie – zou waarschijnlijk 
ook meer jongeren trekken.
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Het verschil in opkomst en deelname tussen Haarlem en Mutare blijft een schril contrast.

Kicking Aids Out 
Met steun van UNICEF zijn tussen januari en mei 168 sportlessen over preventie van hiv/aids op 
14 scholen gegeven. In totaal hebben 2.266 kinderen jonger dan 15 jaar deze lessen gevolgd. Eind 
2010 zijn twee festivals in Mutare georganiseerd ter preventie van hiv/aids. Aan de hand van speciaal 
ontwikkelde spelletjes zijn kinderen en jongeren voorgelicht over de risico’s om hiv/ aids te krijgen, 
groepsdruk en voor je zelf opkomen en durven ‘nee’ zeggen tegen onveilige seks. Meer dan 4.000 
jongeren hebben deelgenomen, waarvan 40% meisjes.  

Sporteducatieprogramma
Ook dit jaar zijn er 11 trainees afgestudeerd als sportleader. Samen met de MHS staf hebben zij ti-
jdens hun opleiding wekelijks ‘sport in de wijk’ activiteiten verzorgd voor meer dan 10.000 jongeren. 
Ook hebben zij op 33 scholen sportles gegeven aan meer dan 7.000 jongeren. Zij blijven in 2011 nog 
een jaar als vrijwilliger bij MHS. Zij zijn erg gemotiveerd en hopen door te kunnen stromen naar 
betaald werk. Verder zijn er nog verschillende toernooien georganiseerd, zoals een korfbal toernooi 
en een voetbal toernooi, een atletiekwedstrijd voor kinderen. En hebben 2 sportleaders wekelijks 
sportles gegeven op een  dovenschool en aan 46 straatkinderen. Ten slotte hebben 13 sportleaders tot 
juli in opdracht van Sport 4 Socialisation gehandicaptensport activiteiten in 5 wijken aan 364 kinder-
en met een handicap gegeven. De samenwerking is nu gestopt en MHS organiseert zelf activiteiten 
voor mensen met een beperking.

Clublinking
In opdracht van de NDCO voert de Stedenband werkzaamheden uit voor het project Clublinking.
In het kader van clublinking worden Nederlandse sportclubs en sportorganisaties gelinkt aan clubs 
en organisaties in ontwikkelingslanden. Doel is het ontwikkelen van banden, het overdragen van 
kennis en het bevorderen van begrip over en weer door samenwerking en ontmoeting.
De Stedenband heeft voor de NCDO een handboek samengesteld aan de hand van bestaande infor-
matie, aangeleverd door diverse organisaties. Profielen van bestaande projecten zijn gemaakt voor de 
clublinkingwebsite.
Voor het project bemant de Stedenband een helpdesk. Voor de helpdesk zijn twee stagiairs van een 
HBO sportopleiding aangetrokken. 
Taak van de helpdesk is het verstrekken van informatie, adviseren en begeleiden van de clubs en 
organisaties (zowel in Nederland als in de ontwikkelingslanden) bij het maken van afspraken, 
voorkomen van onjuiste verwachtingen en bevorderen van communicatie. Voor de begeleiding van 
clubs in het oosten en zuiden van het land zijn twee deskundigen beschikbaar in de regio die per 
project worden ingehuurd. De begeleiding in het westen wordt gedaan door de sportcoördinator van 
de Stedenband.
Op 17 februari 2010 werd een startbijeenkomst georganiseerd voor het project in Rasa in Utrecht.
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Bijlage	3	 Gezondheidszorg

Home Based Care
Voor de 50 caregivers van Home Based Care (thuiszorg) werden in 2010 7 cursussen georganiseerd. 

De cursussen zijn:
1. Opfriscursus verzorging
2. Opfriscursus Counseling Processes (voorlichting/begeleiding)
3. Cursus preventie besmetting van ouders naar kinderen
4. Memory Boxes (samenstelling herinnering voor kinderen/familie)
5. SOA preventie
6. Voorkomen van (verspreiding) infecties
7. Hoe start ik een bedrijf

De cursussen gaan over de belangrijkste taken van de caregivers: 
- zorg voor de patiënten, 
- voorkomen van infecties en verspreiding van ziekten, 
- zorg voor de familie van de patiënten in de vorm van begeleiding en ondersteuning. 
Daarnaast wordt een cursus gegeven om de caregivers te wijzen op mogelijkheden op de arbeids-
markt en als zelfstandige.
Door de cursussen zijn de caregivers beter voorbereid op hun werk en ook in staat elders inkomen 
genererend werk als verzorger aan te nemen. De cursussen worden gegeven door het Rode Kruis 
Mutare, Africa University en verpleegkundigen van het Mutare Health Department.

De 50 caregivers (thuiszorg medewerkers) zijn actief in heel Mutare. Elke caregiver bezoekt 10 tot 20 
patiënten meerdere keren per maand/week afhankelijk van de situatie.  
Voor de Home Based Care is geld beschikbaar voor verzorgingsmaterialen, beschermende kleding 
en eenvoudige verzorgende middelen. De caregivers worden voorzien van een uniform, stevige sch-
oenen (vooral in de regentijd zijn wegen en paden in de Townships soms slecht begaanbaar) en een 
tas met verband- en verzorgingsmiddelen.
Dat de caregivers over deze mogelijkheden beschikken is een aanzienlijke vooruitgang. Het geeft hen 
meer mogelijkheden in de zorg voor de patiënten en maakt het werk een stuk prettiger. Het werken 
met aidspatiënten, die vrijwel allen op termijn sterven is nogal belastend voor de caregivers.
Dat de caregivers over meer middelen beschikken verhoogt de status van het werk dat ze doen, ook 
dat is een belangrijke element in hun functioneren. 

Een belangrijke vraag die blijft liggen is om meer ondersteuning voor de wezen die achterblijven als 
de ouders sterven. Het is een groot probleem waar nu onvoldoende middelen en mogelijkheden voor 
zijn. 

Zowel de cursussen als de middelen zijn beschikbaar uit aidsfondsen die de Stedenband heeft 
ontvangen via ICCO-Impulsis.

De caregivers krijgen nu via de Stedenband een vergoeding voor hun activiteiten van $ 5 per maand, 
dat bedrag is naar onze mening eigenlijk te laag. We willen het graag verhogen maar hebben daar op 
dit moment de middelen niet voor. We hopen door fondsenwerving dit bedrag te kunnen aanpassen.
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Peer education Mutare
Sinds eind 2009 werken de peer educators van het Teen HIV Prevention Programme (THPP) samen 
met gehandicapte jongeren die eveneens zijn opgeleid tot peer educators. THPP verzorgt de faciliteit 
voor deze peer educators, Mercy Corps zorgt voor financiële middelen. In totaal werken er nu 25 
peer educators in Mutare.
De peer educators zijn actief in vier jongerencentra en bereiken in deze centra zo’n 2.500 jongeren 
per maand. 
In de jongerencentra worden spellen, clubs, groepsdiscussies en gesprekken georganiseerd. De peer 
educators zijn ook beschikbaar voor individuele gesprekken. Activiteiten worden verder georganise-
erd bij Sanganai Deaf Centre en bij Simukai Rehabilitation Centre (dakloze jongeren). 

In februari hebben alle peer educators vier dagen een workshop theater gevolgd. De training werd 
betaald door Mercy Corps.

Girls Empowerment
Samen met FACT is in juli een campagne gehouden voor Girls Empowerment en Behaviour Change. 
Doel van de activiteit was om de positie van vrouwen en meisjes onder de aandacht te brengen en te 
wijzen op hoe hiv wordt verspreid en wat kan worden gedaan om dat te voorkomen. Voorafgaand 
was zoveel mogelijk informatie verspreid. De campagne werd afgerond met bijeenkomsten in de 
Queens Hall in Mutare van 8 tot 10 juli. De peer educators voerden een toneelstuk op in de Queens 
Hall naast vele andere activiteiten.

Agricultural Show
De peer educators hebben voorlichting gegeven tijdens de Manicaland Agricultural Show. Het thema 
van de voorlichting was: elk leven telt als het gaat om economische vooruitgang.

World Aids Day
Op World Aids Day werd door de peer educators een voorstelling gegeven over een meisje dat ged-
wongen wordt een oudere man als vriend te nemen om voor haar jongere broers en zusters te zor-
gen. Het optreden trok een flink publiek. Onder het publiek werd informatiemateriaal verspreid.
 
Gehandicapten
Sinds oktober 2009 werken de peer educators van THPP samen met gehandicapte jongeren die als 
peer educator zijn opgeleid door Mercy Corps. Het gaat om vijf peer educators die activiteiten or-
ganiseren samen met de jongeren die al binnen THPP actief waren. Het heeft het bereik van de peer 
educators vergroot en gaf mogelijkheden om gehandicapte jongeren zelf in te zetten en hun mogeli-
jkheden te laten zien. Het geeft een positieve impuls aan de beoordeling van deze jongeren binnen 
de samenleving. 
Helaas heeft Mercy Corps het programma eind 2010 beëindigd.  De jongeren zijn nog wel actief bin-
nen THPP en de Stedenband wil waar mogelijk deze jongeren ook ondersteunen.

Peer education Haarlem
Op basis van de ervaringen die zijn opgedaan in Mutare wil de stedenband een peer education pro-
gramma in Haarlem opzetten. In Haarlem spelen niet dezelfde problemen als in Mutare.
Dat wil echter niet zeggen dat de ervaringen die in Mutare worden opgedaan niet kunnen worden 
gebruikt in Haarlem. Het programma wordt gericht op de problemen zoals die onder groepen 
jongeren in Haarlem spelen. In Haarlem en omgeving wordt peer education op dit moment niet 
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toegepast. Dit terwijl de methodiek zich op diverse plaatsen, in ontwikkelingslanden maar ook in 
ontwikkelde landen, heeft bewezen. 

Waarom peer education
Veel voorlichtingsprogramma’s op het gebied van seksualiteit, seksuele rechten en gender zijn gericht 
op het verstrekken van informatie. De informatie is weliswaar vaak van hoge kwaliteit, dat wil echter 
nog niet zeggen dat de boodschap altijd overkomt. Peer education heeft als voordeel dat een leefti-
jdgenoot die dezelfde taal spreekt aandacht vraagt voor het onderwerp. De boodschap komt dan op 
een andere wijze over. Op deze wijze is het een belangrijke aanvulling op bestaande voorlichting-
sprogramma’s. Via de peer educators – en interviews – is het ook mogelijk om de informatiebehoefte 
per groep vast te stellen en daarop in te spelen.

Doelgroepen
Leerlingen van VMBO scholen en Havo/VWO in Haarlem en omgeving (regio Kennemerland).
Jongeren in jongerencentra 

Doelstelling
Bewustwording van jongeren op het terrein van seksualiteit. Door gesprekken en voorlichting met 
andere jongeren worden ze zich bewust van hun seksuele gedrag, problemen en rechten en leren ze 
nadenken over hun eigen gedrag. Op deze wijze worden problemen op het gebied van seksualiteit 
voorkomen en/of bespreekbaar gemaakt.

Programma opzet
Het programma wordt opgezet in samenwerking met IFMSA-NL (International Federation of Medi-
cal Student’s Associations’), werkgroep Seksuele gezondheid en Aids (SCORA). SCORA heeft een 
programma ontwikkelt, ‘Het Voorspel’. Dat spel dient als basis voor de peer education activiteiten. 
Het manuel van ‘Het Voorspel’ is ontwikkelt gericht op medische studenten die de voorlichting op 
middelbare scholen geven, indien dit gebruikt gaat worden door andere (niet medische) studenten 
zijn waarschijnlijk aanpassingen nodig. 

De stedenband Haarlem-Mutare heeft voorbereidende gesprekken gevoerd met organisaties die 
betrokken kunnen worden bij het programma. Zoals de GGD Kennemerland, gemeente Haarlem 
afdeling Onderwijs, (middelbare)scholen, jongerencentra, InHolland en CIOS.

Helaas zijn subsidieverzoeken voor de nodige ondersteuning en begeleiding van het project tot op 
heden afgewezen. We beraden ons nu op een iets andere opzet van het project waarbij scholen meer 
direct bij het project zijn betrokken. Middelen voor een goede ondersteuning van het project blijven 
echter nodig. We blijven van mening dat het project in een grote behoefte kan voorzien en blijven er 
aan werken.

Ontwikkelingslanden verklaren Haarlem de liefde
Liefde kent geen grenzen. Al pratend over dit universele thema kom je vaak veel meer over mensen 
en hun cultuur te weten. Vieren mensen uit ontwikkelingslanden ook
Valentijnsdag? Hoe ontmoeten geliefden elkaar? En wat is in
Colombia een goede openingszin? Op Valentijnsdag 2010 werd een actie georganiseerd in samen-
werking tussen VoiceOver – De Derde Kamer en de Stedenband.
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Wat heeft de actie opgeleverd? Een aantal zeer verrassende en boeiende gesprekken tussen Neder-
landse treinreizigers en leden van VoiceOver, 25 dates zijn geteld. De sfeer was zeer romantisch in 
de oude stationsrestauratie, met aan de wanden informatie over de Stedenband. Er was een kort 
interviewtje in dagblad de Metro (oplage 675.000) met een lid van VoiceOver, een interview op 
Haarlem105 met Stedenbandcoördinator Dik Bol en publicaties in het Haarlems Weekblad (oplage 
81.200). De actie sloot aan bij de fototentoonstelling Ontmoetingen op het Stationsplein van de 
Stedenband en werd ondersteund door de Nederlandse Spoorwegen. 

De Derde Kamer 2015 is een burgerparticipatieproject. Deelnemers bedenken innovatieve oplossin-
gen voor een betere internationale samenwerking en leggen deze voor aan publiek en politiek. Naast 
50 Nederlandse leden heeft de Kamer 20 leden uit ontwikkelingslanden die de stem van het Zuiden 
vertegenwoordigen. 

Campagne Zimbabwaanse Jongeren Helpen Elkaar
Onder bovenstaand motto heeft de Stedenband voorlichting gegeven over en fondsen geworven voor 
het peer education project in Mutare in de tweede helft van 2009 en de eerste helft van 2010. Als 
onderdeel van de campagne was er een tentoonstelling bij Stad in het voormalige VVV-kantoor op 
het Stationsplein. Verder waren er activiteiten tijdens het Dodge ball toernooi in de Beynes Hal en 
gaven de bands Wat, Double Cross en Heroism een benefietconcert op 30 april in het Patronaat.

Muppi’s en inzameling
Affices ter ondersteuning van Zimbabwaanse jongeren helpen Elkaar hingen in muppi’s op ruim 
80 plaatsen in de stad. De Muppi’s worden o.a. gebruikt ter ondersteuning van de inzameling die 
de Stedenband in 2010 hield voor de peer educators in Mutare. In oktober werd een inzameling 
gehouden op straat t.b.v. de peer educators. Alle inzamelingsactiviteiten t.b.v. het peer education 
project brachten ruim € 3.000 op. 

Millenniumdodge
Door de Stichting Stad werd  op 29 april een Millenniumdodge georganiseerd in de Beijneshal. Doel 
van de bijeenkomst was om door middel van een dodgeball (trefbal) competitie onder jongeren aan-
dacht te vragen voor de Millenniumdoelen.
De Stedenband was aanwezig met een presentatie en een kraam over het peer education project in 
Mutare.

Music for Mutare
Onder deze titel hebben een aantal Haarlemse bands benefietconcerten georganiseerd. 
Op vrijdagavond 30 april speelden drie Haarlemse bands WAT, Double Cross & Heroism het dak 
van het Patronaat. Niet voor zichzelf maar voor Mutare. Tijdens deze post koninginneavond traden 
zij op voor de Stedenband Haarlem-Mutare.
De ‘Haarlemse herrie’-bands WAT, Double Cross & Heroism trokken veel publiek. De iets serieuzere 
hardrock van Double Cross en Heroism werd afgewisseld met de pretpunk van WAT.
Dik Bol van de Stedenband vertelde over het peer education programma van THPP en het waarom 
van de actie Zimbabwaanse Jongeren Helpen Elkaar waren begonnen. Het
concert duurde tot half drie en werd door alle aanwezigen zeer gewaardeerd.
Vrijdag 3 december 2010 traden WAT, Since I Am en Ravolva op. Dat smaakte naar meer lieten de 
muzikanten weten. Daarom komt er dit najaar een vervolg. 
De opbrengst van beide concerten komt ten goede van het peer education project van THPP.



Bijlage	4	 Onderwijs

Een reis naar Mutare – Afrikaproject Icarusschool
Gedurende de eerste helft van 2010 deed de Icarusschool in Heemstede in samenwerking met de 
Stedenband een uitgebreid Afrikaproject. Op de basisschool de Icarus zitten ruim 250 leerlingen. 
Doel van het project: Bewustwording van zaken rondom ontwikkelingslanden, met name Afrika/
Zimbabwe. 
Motto: Spelen & leren, hier & daar. Hetzelfde maar dan anders.

Onderdelen van de activiteiten waren: gedurende twee‘Een reis naar Mutare, sportactiviteiten, 
rondleiding beeldenroute Damaststraat, bezoek aan het tropenmuseum, danslessen, deelname Chal-
lenge Day, kunstveiling en ter afsluiting een Afrikaanse Markt.

Online Onderwijsprogramma Zimsurf
Zimsurf is een onderwijsprogramma voor de middelbare school dat geschikt is voor diverse profie-
len in het middelbaar onderwijs. In de eerste helft is gewerkt aan de afronding van het plaatsen van 
Zimsurf in een modern content management system en zijn een aantal profielen toegevoegd zoals 
die van watermanager. 
Zimsurf is nu ook geschikt voor leerlingen van VMBO scholen. 
In de tweede helft zijn alle profielen afgerond en beschikbaar op internet. Begin 2011 wordt het pro-
gramma breed onder de aandacht van het onderwijs gebracht o.a. via de NOT.

Reis voorbij de Evenaar!
In de afgelopen 15 jaar hebben veel basisscholen in Haarlem en omgeving en soms ook scholen ver 
daarbuiten gebruik gemaakt van het onderwijsprogramma Een reis naar Mutare. 
Inmiddels zijn veel scholen overgegaan op digitale schoolborden en worden digitale programma’s 
steeds belangrijker in het onderwijs, ook op basisscholen.

De Stedenband is daarom aan het werk gegaan om een onderwijsprogramma te gaan ontwikkelen 
dat geschikt is voor het digitale schoolbord. Uitgangspunt daarbij is dat het landelijk gebruikt kan 
worden via een website. Het bereik van het programma wordt daardoor veel groter. Dit wordt het 
programma is: Reis voorbij de Evenaar!

In het programma staat het leven van kinderen in landen in het zuiden en met name Afrika ten zui-
den van de evenaar centraal. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in het leven tussen kinderen 
in Nederland en kinderen in Afrikaanse landen. Welke problemen komen zij tegen, waardoor wordt 
hun leven beïnvloed. Het programma maakt gebruik van audiovisuele middelen, wordt interactief en 
bevat educatieve spelletjes. 

Het programma richt zich op mondiaal burgerschap. Leerlingen worden in aanraking gebracht met 
de wederzijdse invloeden en afhankelijkheid in een wereld waarin mensen en volken steeds meer 
moeten samenwerken aan een gemeenschappelijke toekomst. 

De Stedenband is thans bezig fondsen te vinden voor het ontwikkelen van het programma.
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Bijlage	5	 Cultuur

Bibliotheek Hobhouse
Voor de actie Leeshonger zijn begin 2009 duizenden Engelstalige boeken opgehaald die zijn ge-
doneerd door het publiek. De boeken zijn eind 2009 per container aangekomen in Mutare. 
In Mutare is besloten dat de boeken worden gebruikt voor een nieuw op te richten bibliotheek in de 
wijk Hobhouse. Hobhouse is een wijk met 20.000 inwoners waar nog veel voorzieningen ontbreken.
In eerste instantie wordt de container die gebruikt is voor het vervoer gebruikt als bibliotheek. Een 
Zimbabwaans fonds heeft geld gedoneerd voor het inrichten van de container als bibliotheek. De 
container staat bij het Hobhouse community center. 
Inmiddels is een inventarisatie en beschrijving van de boeken gemaakt. In eerste instantie op papier. 
Vervolgens worden ze in een computer gezet. Personeel op het gemeentehuis in Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude heeft het mogelijk gemaakt om Etty Moyo aan te stellen als bibliothecaresse.
De gemeente Mutare heeft inmiddels een stuk grond gereserveerd in Hobhouse waarop in de toe-
komst een gebouwtje kan worden neergezet voor een definitieve bibliotheek.

De bibliotheek in Hobhouse is op 15 november, tijdens een bezoek van Sanne Nagelhout en Cees 
Versteeg aan Mutare, officieel geopend. 

Theater 
Onder het motto ‘Dreamcatchers’ hebben Jansje Meijman en Joyce Timmerman een programma 
opgezet om met lokale mensen in Mutare theatertrainingen te doen en een voorstelling te maken. 

Dangamvura
De eerste theatertraining en voorstelling is gegeven in Dangamvura. Dangamvura is een grote Town-
ship met zeker 30.000 inwoners. In dit deel van Mutare is de Stedenband wellicht het minste bekend. 
Het is een deel van de stad dat aan de andere kant van een berg ligt waardoor de andere wijken en 
zeker het centrum ver weg zijn. De Stedenband heeft tot nu toe weinig projecten in dit stadsdeel 
gedaan.

De theateractiviteit begint met een padare, een soort volksvergadering waar iedereen zijn verhaal 
kan doen. In Dangamvura gingen de verhalen over spirituele ‘tokolosh’, wezens die zorgen voor 
voor- en tegenspoed maar altijd voor een prijs. Verhalen gebaseerd op hoop, wantrouwen en afgunst. 
De theatermakers hebben de verhalen in zich opgenomen en verwerkt in een theatervoorstelling. 

Ichyppa
Met lokale theatermensen hebben Jansje Meijman en Joyce Timmerman een theaterfestival van 
Ichyppa ondersteund. Ichyppa is een soort theaterschool voor kinderen. Ervaren acteurs geven op 
scholen lessen aan kinderen die theater willen maken. Voor de kinderen organiseren ze jaarlijks een 
festival waarop de jongeren hun werk kunnen laten zien.
 
Hobhouse
In tegenstelling tot Dangamvura is Hobhouse een kleine maar hechte gemeenschap. Veel bewoners 
komen uit krotten uit de Township Sakubva, met hen hebben Jansje Meijman en Joyce Timmerman 
de HOBHOUSE IRI BHOO SHOW gemaakt. Vrij vertaald de HOBHOUSE IS OKE SHOW. In deze 
live show hebben ze geprobeerd alle facetten van de wijk te bundelen: de frisheid en de duistere kant.
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De opkomst bij de padare aan het begin van de activiteit in Hobhouse was heel groot. Het Hobhouse 
community center was niet groot genoeg en daarom werd de bijeenkomst op straat gehouden. Ook 
de publieke belangstelling bij de voorstelling in Hobhouse was heel groot. De voorstelling, die ge-
houden werd op straat bij de markstalletjes in de buurt van het Hobhouse community center duurde 
anderhalf uur langer dan gepland maar werd door de mensen in de wijk zeer gewaardeerd.

Het viel op dat Gift Sanyanga de coördinator van de Stedenband in Mutare en grote man achter het 
huisvestingsproject in Hobhouse de zaken in het stadsdeel goed heeft geregeld. Zijn werk wordt 
gewaardeerd door de mensen en hij weet wat er speelt en is in staat zaken te regelen. Het wijkcomité 
in Hobhouse werkt daarin goed met hem samen.

Community Theater
Ten opzicht van vorige bezoeken aan Mutare was nu meer gekozen voor community theater in de 
Townships. Het voordeel hiervan is dat de activiteiten meer plaatsvinden in de gemeenschap. De 
verhalen hebben betrekking op wat leeft in de wijk. Omdat de wijken een flink stuk van elkaar liggen 
zijn de verschillen per wijk groot. Mensen uit de wijk spelen in de stukken die zijn opgevoerd. Het 
zijn niet de beste of meest ervaren acteurs, het voordeel is wel dat het resultaat leeft bij de bevolking.

Ontmoetingen op het Stationsplein
Op het stationsplein in Haarlem werd een nieuwe ondergrondse fietsenkelder gebouwd. Om de bou-
wput werd een schutting gezet. Een deel van die schutting staat tegen het platform waar de stads- en 
regio bussen stoppen. Een goede plaats voor een fototentoonstelling. Op de schutting was in totaal 
56m x 2,5m beschikbaar voor de fototentoonstelling. 
Twee Nederlandse professionele fotografen, Michiel de Ruiter en Charles Borsboom, hebben in 2008 
fotografiecursussen gegeven aan de fotografen van de Manicaland Photographers Association. 
De resultaten van de cursus zijn samen met Nederlandse onderwerpen in de tentoonstelling ver-
werkt. Daarbij zijn onderwerpen gespiegeld zoals het station en treinen in Haarlem en in Mutare op 
een paneel.
De tentoonstelling werd op 7 februari geopend door wethouder Maarten Divendal. 
De tentoonstelling heeft gehangen van februari 2010 tot 8 juli 2010. De vele reacties die de Steden-
band kreeg op de tentoonstelling Ontmoetingen op het Stationsplein gaven aan dat het goed door 
het publiek werd ontvangen.

Zimbabwaanse jongeren helpen elkaar
Van begin november 2009 tot 28 februari 2010 is bij de Stichting Stad in Galerie Gespot op het 
Stationsplein. De tentoonstelling werd gehouden in het kader van Zimbabwaanse jongeren helpen 
elkaar. In de tentoonstelling aandacht voor de jongeren van het peer education project (THPP) in 
Mutare.

Verfrollerbrug
De verfrollerbrug in Haarlem werd in oktober/november 2010 opnieuw geschilderd. De schilder-
ing op de onderzijde van de brug uit 1995 – naar een ontwerp van de Zimbabwaanse kunstenaar 
Chiko – was afgebladderd. In opdracht van de Stedenband hebben kunstenaar uit Mutare een nieuw 
ontwerp gemaakt voor de onderkant van de brug. Een commissie bestaande uit buurtbewoners, kun-
stenaars en de Stedenband hebben een selectie gemaakt uit de inzendingen. Het winnende ontwerp 
was van de ontwerper en graficus Amigo Bondiya. De schildering werd aangebracht door het bedrijf 
dat de brug ging schilderen. In oktober en november hebben de schilders ’s nachts aan de brug gew-
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erkt – vanwege het verkeer en mogelijke scheepvaart kon dat niet overdag. 

Tentoonstelling ABC Architectuurcentrum
In samenwerking met het ABC Architectuurcentrum heeft de Stedenband een tentoonstelling over 
Zimbabwaanse kunst in de Haarlemse buitenruimte gemaakt in het ABC gedurende september en 
oktober 2010. Aanleiding is het schilderen van de verfrollerbrug. 
In de tentoonstelling foto’s van de beelden in de Damaststraat en de wijze waarop ze tot stand zijn 
gekomen. De samenwerking tussen de buurtbewoners, wijkkunstenaar en de beeldhouwers in Mu-
tare. Daarnaast het maken van de oorspronkelijk schildering en de festiviteiten er omheen en het 
beeld Town – Ship dat door een Nederlandse en Zuid-Afrikaanse kunstenaar is gemaakt en dat 10 
jaar op de gevel van Schous aan de kant van de Raaks parkeergarage heeft gehangen. 
Ook waren er foto’s en een paneel uit de tentoonstelling die tot de zomer op het Stationsplein had 
gehangen. 
De tentoonstelling in het ABC Architectuurcentrum werd bezocht door 2.250 mensen en kreeg een 
hoge waardering van de bezoekers.

Café Globaal
Tijdens Café Globaal in het Mondiaal Centrum werd een presentatie gegeven over Zimbabwaanse 
kunst in de Haarlemse Buitenruimte. Aandacht werd gevraagd voor het belang daarvan en voor de 
tentoonstelling in het ABC.

Opening Zimbabwaanse kunst in de Haarlemse buitenruimte
Op 10 september werd de tentoonstelling tijdens een druk bezochte bijeenkomst officieel geopend 
door Rieks Swarte. Rieks hield een warm pleidooi voor de Zimbabwaanse kunst die op straat is te 
zien in Haarlem en het belang ervan. Hij wees ook op het contrast met de rijkdom die wordt ten-
toongesteld bij de overbuurman van het ABC het Frans Halsmuseum en het belang om je bewust te 
zijn van wat dat contrast echt betekent. Tenslotte vroeg hij om met de eigen kinderen – als je geen 
kinderen hebt kun er ook een paar lenen – de speurtocht in de Damaststraat te doen om er zo er-
achter te komen wat die beelden, die dieren betekenen en waar die kunst werkelijk over gaat.

Lezingen 
Tijdens de tentoonstelling werden in oktober twee lezingen georganiseerd over Zimbabwaanse kunst 
en kunst in de buitenruimte in het algemeen.
Op woensdagavond 6 oktober vertelde de Zimbabwaanse schilderes Sithabile Mlotshwa over de rol 
en functie van schilderkunst in de Zimbabwaanse samenleving. 
Op woensdagavond 13 oktober gaf Rutger Morelissen (adviseur Instituut Collectie Nederland, min-
isterie van OC&W) een lezing over het belang van de realisatie van kunst in de openbare ruimte.
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Bijlage	6	 Redactie	Stedenbandkrant	en	website

De redactie heeft in 2010 veel nieuwe vrijwilligers gekregen. De redactie heeft nu acht leden en een 
aantal mensen waarop een beroep kan worden gedaan ter ondersteuning. 

Een vrijwilligster is twee dagdelen op kantoor en maakt montages en ondertiteling van films die over 
de Stedenband en haar projecten worden gemaakt en die op de website of op Youtube worden gezet. 
Daarnaast zijn er een aantal mensen die helpen bij het vertalen van stukken, zo heeft een vrijwillig-
ster het jaarverslag in het Engels vertaald.
 
In 2010 zijn vier Stedenbandkranten uitgegeven met een oplage van 1.600 exemplaren per krant. De 
krant heeft 1.150 abonnees, de rest wordt los verspreid. De krant is o.a. verspreid onder de ouders 
van de leerlingen van de Icarusschool in Heemstede. 

Krant, website en nieuwbrief
De website van de Stedenband telde in 2010 37.757 bezoekers. Dat aantal geeft het belang van de 
website weer. Het bereik ervan is groter dan via andere kanalen. Het geeft aan dat het belangrijk is 
een website te hebben die er goed uitziet, die goede informatie geeft en te zorgen dat de informatie 
actueel is. Een goede navigatie is ook van belang.
Binnen de redactie en met anderen uit de Stedenband is ook een discussie gestart over de samen-
hang tussen de website en de Stedenbandkrant. Er bestaat een behoefte de twee meer op elkaar te 
laten aansluiten en te komen tot een duidelijke rolverdeling. Daarbij wordt tevens gekeken naar de 
mogelijkheden en vragen die nieuwe informatiekanalen bieden.

Na een enquête onder de lezers is besloten om het aantal Stedenbandkranten per jaar te verminderen 
tot 2. Naast het belang van de website en afwegingen ten aanzien van het bereik, spelen de kosten 
ook een rol. Het maken van digitale materialen in eigen beheer is veel goedkoper dan het laten 
drukken van een krant. Het is een argument dat in tijden van bezuinigingen niet kan worden gene-
geerd. De Stedenbandkrant komt nu uit in juni en december. 
Daarnaast gaat de Stedenband een elektronische nieuwsbrief uitgeven die ongeveer 10x per jaar 
uitkomt. De redactie heeft de nieuwsbrief voorbereid en de eerste nieuwsbrief komt uit in januari 
2011. In de nieuwsbrief komen drie tot vijf onderwerpen per nieuwsbrief aan de orde. In de nieuws-
brief staat een korte samenvatting met de essentie van het verhaal. Uitgebreide informatie staat op de 
website van de Stedenband. Vanuit de nieuwsbrief kan de lezers rechtstreeks doorklikken naar het 
artikel op de website.

In 2011 wordt de website van de Stedenband opnieuw opgezet op een content management system 
waardoor de afstemming van de nieuwsbrief en de website eenvoudiger wordt. Het maakt het ev-
eneens mogelijk via een archief artikelen en stukken beschikbaar te houden. 

Sociale Media
De opkomst van de Sociale Media in de laatste jaren maakt het nodig voor organisaties om daar aan-
dacht aan te besteden, ook voor de Stedenband.
De Stedenband is bezig om profielen aan te maken op de diverse nieuwe Sociale Media op het inter-
net. De Sociale Media kunnen een belangrijke rol spelen in het betrekken van het publiek bij de pro-
jecten van de Stedenband. Via deze kanalen hoopt de Stedenband ook een jonger publiek bereiken.
De Stedenband is nu te vinden op Hyves, Facebook en Linkedin.
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Bijlage	7	 Houtfestival	–	Houtnacht	

De laatste jaren is het Houtfestival uitgebreid met concerten gericht op jongeren op de zaterdaga-
vond. Ditmaal waren er ook overdag al activiteiten op het festival. Het festival viel samen met de 
groepsfase van de Worldcup in Zuid-Afrika.
De Stedenband heeft samen met de Stichting Ghana met de kar en een kraam op het Houtfestival 
gestaan. Daarbij werd aandacht gevraagd voor de Worldcup4kids activiteiten van de Stichting Breath 
(zie sport) en voor het peer education project van de Stedenband. Tevens waren er mogelijkheden 
voor jongeren om voetbalwedstrijden – er speelden een aantal Afrikaanse landen – te zien.

Houtfestival – Millenniumplein 
De Stedenband stond in 2010 samen met Bureau Discriminatiezaken op het Millenniumplein. Op 
het Millenniumplein was een carré met rijplaten gemaakt waarop bezoekers met een rolstoel hun 
weg moesten vinden. Op deze wijze konden zij ervaren welke problemen mensen in een rolstoel in 
de praktijk van alle dag tegenkomen. Elementen waren o.a. een (te smalle) doorgang en een heuveltje 
met los zand. De activiteit werd ondersteund door een aantal rolstoelgebruikers Binnen het carré 
werden spelletjes voor kinderen georganiseerd. De kar van de Stedenband werd gebruikt voor het 
verspreiden van informatie. Daarnaast was er nog een kraampje waar mensen objecten in een doos 
door middel van ruiken en voelen moesten identificeren. 

De activiteiten waren een groot succes en trokken veel publiek. Het rolstoelparkoers had vrijwel de 
gehele dag een rij wachtende voor deelname.
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Bijlage	8		 Financieel	verslag

STICHTING	STEDENBAND	HAARLEM	-	MUTARE	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 	
BALANS	PER	31	DECEMBER:	 	 	 	 2010	 	 	 2009
		 		 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	
ACTIVA	 	 	 	 	 	 	 	 	
VASTE	ACTIVA:	 	 	 	 	 	 	 	
Inventaris	(computer)		 	 	 	 0	 	 	 0
	 	 	 	 	 	 	 	 	
VLOTTENDE	ACTIVA	 	 	 	 	 	 	
KORTLOPENDE	VORDERINGEN:	 	 	 	 	 	
Nog	te	ontvangen	 	 	 	 	 21.053		 	 28.648	
Overige	vorderingen	 	 	 	 	 1.239	 	 	 1.239	
Gemeente	Haarlem	 	 	 	 	 0	 	 	 0	
	 	 	 	 	 	 	 22.292		 	 29.887
	 	 	 	 	 	 	 	 	
LIQUIDE	MIDDELEN	 	 	 	 	 	 	 	
Kas-	en	bankrekeningen	 	 	 	 39.237		 	 75.320	
	 	 	 	 	 	 	 39.237		 	 75.320
	 	 	 	 	 	 	 	 	
Totaal	activa	 	 	 	 	 	 61.529		 	 105.207
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
PASSIVA	 	 	 	 	 	 	 	 	
EIGEN	VERMOGEN:	 	 	 	 	 	 	
Algemene	reserve	 	 	 	 	 -49.180	 	 -16.155	
Resultaat	boekjaar	 	 	 	 	 13.333		 	 -33.025	
	 	 	 	 	 	 	 -35.847	 	 -49.180
BESTEMMINGSRESERVE	 	 	 	 	 	 	
Huisvestingsprojecten	 	 	 	 25.000		 	 25.000	
	 	 	 	 	 	 	 25.000		 	 25.000
	 	 	 	 	 	 	 	 	
Totaal	Eigen	vermogen	 	 	 	 -10.847	 	 -24.180
	 	 	 	 	 	 	 	 	
KORTLOPENDE	SCHULDEN	 	 	 	 	 	 	
VOORUITONTVANGEN:	 	 	 	 	 	 	
Zimsurf	 	 	 	 	 	 0	 	 	 0	
Gezondheidsprojecten	 	 	 	 4.100	 	 	 23.100	
Huisvesting	 	 	 	 	 	 25.308		 	 48.124	
Overige	projecten	 	 	 	 	 6.280	 	 	 11.000	
	 	 	 	 	 	 	 35.688		 	 82.224
	 	 	 	 	 	 	 	 	
OVERIGE	SCHULDEN:		 	 	 	 	 	
Diverse	nog	te	betalen	kosten	 	 	 36.689		 	 47.163	
	 	 	 	 	 	 	 36.689		 	 47.163
	 	 	 	 	 	 	 	 	
Totaal	passiva		 	 	 	 	 61.529		 	 105.207
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STICHTING STEDENBAND HAARLEM-MUTARE 2010

Rekening Begroting Rekening
2010 2010 2009

Baten

Overhead
Gemeente	Haarlem 59.406 60.600 88.052
Idem,	coördinatie	Mutare 23.382 23.382
Idem,	sportcoördinatie 29.000 29.000 29.000
I/D	bijdrage 56.484 58.000 56.484

Overige	inkomsten 18.528 6.000 14.759

Diverse	projecten
Onderwijsproject 2.575 8.000 350
Huisvestingsproject 22.816 65.000 22.372
Zimsurf 0 0 7.400
Gezondheidsprojecten 27.363 54.700 10.811
Sportprojecten 5.350 20.000 22.694
Challengeday 35.000
Clublinking 39.557 45.300 10.800
Xplore 0 0 49.179
Uitwisseling 0 0 1.795
Leeshonger 0 0 13.295
Cultuurprojecten 4.560 29.000 4.095
Damaststraat 0 0 5.303
Campagne	Jongeren 0 0 8.925
Stationsplein 0 0 7.500
Bijdrage	Impulsis 38.000 38.000 20.000

Totale baten 327.021 471.982 372.814
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Rekening
2010

Begroting
2010

Rekening 
2009

Lasten

Personeelskosten 166.158 170.000 158.297
Coördinatie	Mutare 20.895 30.700 19.427
Reis-	en	verblijfkosten 2.729 1.000 0
Huisvestingskosten 8.443 8.400 8.650
Controle	jaarrekening 9.163 5.000 4.000
Kantoorkosten 11.532 6.000 18.692
Stedenbandkrant 5.295 3.000 9.112
Activiteiten 0 500 0
Sub	totaal 224.215 224.600 218.178

Diverse	projecten

Sportprojecten 21.941 73.800 29.205
Cultuurprojecten 9.423 37.250 18.452
Verborgen	verhalen 0 0 16.560
Huisvestingsproject 22.816 60.000 24.517
Gezondheidsprojecten 31.705 61.200 15.479
Onderwijsproject 2.947 11.100 13.851
Uitwisselingsprogramma	Xplore 0 750 49.121
Leeshonger 0 0 18.116
Uitwisseling 641 1.500 2.360
Overige	projecten 0 0 0

Totale lasten 313.688 470.200 405.839

Exploitatiesaldo 13.333 1.782 -33.025
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Bijlage	9		 Overzicht	activiteiten	2010	
	
Datum		 	 	 Activiteit

6	nov.	2009-	eind	febr.	2010	 Tentoonstelling	Zimbabwaanse	Jongeren	Galerie	Gespot,		
	 	 	 	 stichting	STAD
7	jan.	2010	 	 	 Opening	Tentoonstelling	Ontmoetingen	op	het	Stationsplein
7	jan.	–	8	jul.	2010	 	 Tentoonstelling	Ontmoetingen	op	het	Stationsplein
18	jan.	–	6	febr.	2010	 	 1e	Werkbezoek	Cees	Versteeg	aan	Zimbabwe	i.v.m.		
	 	 	 	 organisatieontwikkeling
9	febr.	2010	 	 	 Liefde	kent	geen	grenzen:	Speeddaten	rond		
	 	 	 	 Ontwikkelingssamenwerking	op	station	Haarlem
maart	2010	 	 	 Stedenbandkrant	nr.	72
22	apr.	–	14	mei	2010		 Gastlessen		op	scholen	door	CIOS-studenten	in	voorbereiding	op		
	 	 	 	 Challenge	Day
23	apr.	2010	 	 	 presentatie	Sportproject	voor	delegatie	uit	Angers	en	Osnabrück
23	apr.	–	24	mei	2010		 2e	werkbezoek	Cees	Versteeg	aan	Mutare
23	apr.	–	24	mei	2010		 10	CIOS	studenten	lopen	stage	bij	de	Mutare	Haarlem	Sportleaders		
	 	 	 	 in	Mutare
24	apr.	2010	 	 	 Presentatie	op	Afrikadag	in	Den	Haag
28	apr.	2010	 	 	 Flash	Mob	op	de	Botermarkt	voorafgaande	aan	Challenge	Day	met	
	 	 	 	 40	CIOS	studenten	en	stedenbandvrijwilligers
29	apr.	2010	 	 	 Deelnemen	aan	Millenniumdodge	van	St	STAD
30	apr.	2010	 	 	 Music	for	Mutare	benefietconcert	in	Het	Patronaat	met	WAT,	Double		
	 	 	 	 Cross,	Heroism
14	-	16	mei	2010	 	 Multi	Sport	Festival	Mutare
10	mei	–	30	jul.	2010	 	 Project	Dreamcatchers:	Twee	theaterdocenten	werken	samen	
	 	 	 	 theatergroepen	in	Mutare	aan	community	theater	in	Dangamvura		
	 	 	 	 en	Hobhouse
	 	 	 	 Ondersteunen	organisatie	Ichyppa	Festival	(jeugdtheater)
11	jun.	–	11	jul.	2010	 	 Worddcup4kids	in	Mutare	worden	tijdens	het	hele	WK		in	4	wijken	
	 	 	 	 voetbalwedstrijden	vertoond	voor	kinderen
2	jun.	2010	 	 	 Challenge	Day	in	Haarlem	(8.300	Haarlemmers)	en	Mutare	(14.078		
	 	 	 	 deelnemers	)	 Lochem	doet	week	later	mee
8	jun.	2010	 	 	 Bijeenkomst	ism	Advocaten	zonder	Grenzen
14	jun.	2010	 	 	 Feestelijke	bekendmaking	uitslag	Challenge	Day.	Lochem	hangt	de		
	 	 	 	 vlaggen	van	Haarlem	en	Mutare	een	week	op	haar	stadhuis	want		
	 	 	 	 heeft	het	minste	aantal	deelnemers
15	jun.	2010	 	 	 Stedenbandkrant	nr.	73
19	jun.	2010	 	 	 Informatiestand	met	WorldCup	for	Kids	tijdens	de	Houtnacht	van		
	 	 	 	 Houtfestival
20	jun.	2010	 	 	 Deelname	Millenniumplein	op	het	Houtfestival
3	jul.	2010	 	 	 Deelname	Kunstmarkt	Parkwijk
8	jul.	–	10	jul.	2010	 	 Girls	Empowerment	Queens	Hall	Mutare
september	2010	 	 Presentaties	op	Agricutural	Show	Mutare	door	Peer	Educators	
5	sept.	2010	 	 	 Stedenbandkrant	nr.	74
10	sept.	2010	 	 	 Opening	Tentoonstelling	Kunst	in	de	Haarlemse	buitenruimte	in	het			
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	 	 	 	 ABC	door	Rieks	Swarte
10	sept.	–	6	nov.	2010		 Tentoonstelling	Zimbabwaanse	Kunst	in	de	Haarlemse	
	 	 	 	 Buitenruimte
15	sept.	2010	 	 	 Presentatie	Café	Globaal	over	tentoonstelling	Kunst	in	de	
	 	 	 	 Haarlemse	buitenruimte
6	okt.	2010	 	 	 ABC	lezing	Zimbabwaanse	schilder	Sithabile	Mlotshwa	over	de	rol		
	 	 	 	 van	Kunst	in	de	Zimbabwaanse	samenleving
13	okt.	2010	 	 	 Rutger	Morelissen	(adviseur	Instituut	Collectie	Nederland,	
	 	 	 	 ministerie	van	OC&W)	een	lezing	over	het	belang	van	de	realisatie		
	 	 	 	 van	kunst	in	de	openbare	ruimte.
22	-	23	okt.	2010	 	 Women	Empowerment	Through	Sport	Festival	Mutare
21	okt.	–	27	okt.	2010		 Woman	Empowerment	Through	Sport	Festival	in	Haarlem	met	o.m.		
	 	 	 	 voorlichting	op	drie	Haarlemse	scholen
25	okt.	–	29	okt.	2010		 collecteweek	Zimbabwaanse	jongeren	helpen	elkaar
29	okt.	2010	 	 	 Ondersteuning	bij	de	presentatie	onderzoek	Advocaten	zonder		 	
	 	 	 	 grenzen	bij	Kusters	advocaten
7	nov.	–	17	nov.	2010	 	 3e	Werkbezoek	aan	Mutare	2010	door	Cees	Versteeg	en	
	 	 	 	 werkbezoek	Sanne	Nagelhout	(coördinator	Sport)
15	nov.	2010	 	 	 Opening	Bibliotheek	Hobhouse	met	de	boeken	van	de	actie	
	 	 	 	 Leeshonger	in	de	container	waarin	ze	verzonden	zijn
1	dec.	2010	 	 	 World	Aids	Day	Mutare
3	dec.	2010	 	 	 Music	for	Mutare	2		benefietconcert	in	Patronaat	met	Wat,	
	 	 	 	 Ravola	en	Since	I	Am
11	dec.	–	18	dec.	2010	 In	de	hele	stad	hangen	de	Muppi’s	Zimbabwaanse	jongeren	helpen		
	 	 	 	 elkaar
15	december	2010	 	 Stedenbandkrant	nr.	75


