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Deel I 
 

1. Van de voorzitter 
 

Missie. De Stichting Stedenband Haarlem Mutare boekte belangrijke resultaten op diverse 
terreinen. Er werden in Mutare flinke sprongen gemaakt op het gebied van huisvesting, 
gezondheidszorg, onderwijs, sport en cultuur (zie voor een inhoudelijk verslag per sector 
bijlagen A t/m G). Daarbij werden belangrijke fundamenten gelegd voor de toekomst van 
deze vierde stad van Zimbabwe. En - het wordt wel eens vergeten - dat straalt in positieve 
zin af op Haarlem. 
Het gunstige gevolg voor al deze beleidsterreinen is een steeds grotere synergie. De winst 
groter dan de som der delen. De bundeling van verschillende factoren gericht op het 
gemeenschappelijke doel – een beter leven voor de inwoners van deze groeistad - begint 
langzaamaan vruchten af te werpen. Willen we onze investeringen echter verzilveren is het 
nu belangrijker dan ooit dat er wordt doorgepakt.  
Natuurlijk steken we de hand ook in eigen boezem. Zo zullen PR- en communicatiebeleid, 
sponsor- en subsidiewerving nader worden bekeken. Ook wordt onderzocht of het bestuur 
meer portefeuillegewijs kan opereren. 
 

Fondsen. Het wordt voor de Stedenband steeds lastiger voldoende fondsen te vinden voor 
de activiteiten. Het is daarom noodzakelijk dat er goede plannen worden gemaakt en dat de 
toekomstvisie wordt aangescherpt. Tevens moet er met een zich terugtrekkende overheid 
op samenwerking met meer partners worden ingezet. Tijdens het bezoek van burgemeester 
Brian James van Mutare en Mutare coördinator Gift Sanyanga aan Haarlem is dat onderwerp 
ook aangesneden.  
 

Landelijke bezuinigingen. Ondanks die mooie resultaten was 2011 een moeilijk jaar voor de 
Stedenband Haarlem Mutare en onze partners. Net als zij moet de Stedenband omgaan met 
nieuw rijksbeleid rond ontwikkelingssamenwerking. Een aantal van hen, zoals COS Noord-
Holland en COS Zuid-Holland, is in het afgelopen jaar zelfs opgeheven.  
Het directe gevolg hiervan is dat we daarmee - op gezondheidszorg via ICCO-Impulsis na - 
voor al onze overige projecten geheel afhankelijk zijn van particuliere fondsen en donaties.   
De NCDO heeft een sterke beperking van haar taak opgelegd gekregen en onze partners 
ICCO-Impulsis, HIVOS en CORDAID zijn ernstig gekort.1 Voor ICCO-Impulsis betekende dit dat 
pas voorjaar 2012 duidelijk was welke van onze projecten in 2011 zij konden ondersteunen 
en met welk bedrag. Dit jaar ontvingen wij € 20.000 voor onze gezondheidszorgprojecten. 
De NCDO stopte eind 2010 met subsidiering van voorlichting en bewustwording in 
Nederland.  
Via de Eureko Achmea Foundation heeft de Stedenband € 47.330 ontvangen voor een 
gemeenschapsopbouwproject in Hobhouse. Op basis hiervan en geld van sponsor MSD heeft 
de Stedenband ook de verdubbelingsregeling tot een bedrag van € 50.000 binnengehaald. 
 

                                                 
1 NCDO (Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) is het Nederlandse kennis- en adviescentrum 

voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO doet onderzoek, verstrekt kennis en advies, stimuleert publiek debat en is 
actief in onderwijs en educatie. Zij werkt daarbij samen met overheid en politiek, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en 
wetenschap. NCDO wordt gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. 
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Bezuinigingen gemeente Haarlem. Ook de stedelijke overheid voerde bezuinigingen door. 
Begin 2011 werd duidelijk dat de gemeente Haarlem de subsidiering van ID-banen ging 
beëindigen. Daarop anticiperend werd in juli door de stedenband een extra subsidie 
aangevraagd om de salarissen van de drie ID-medewerkers in dienst bij de Stedenband te 
kunnen betalen en te handhaven. De gemeente heeft hier pas begin 2012 een beslissing 
over genomen.  
De drie ID-medewerkers van de Stedenband moesten eind 2011 worden ontslagen. De 
Stedenband is niet in staat hen te betalen uit eigen fondsen en er werden geen alternatieven 
geboden. De Stedenband staat daarin overigens niet alleen; een flink aantal maatschappelijk 
organisaties in Haarlem verloor waardevol personeel. Een schrijnende bijkomstigheid is dat 
de meeste ID‘ers 50 jaar of ouder zijn. Daardoor zijn ze zo goed als kansloos op de 
arbeidsmarkt, zeker in deze tijd van crisis.  
Bovenop de bezuinigingen op de ID-ers kreeg de Stedenband nog een korting op de 
algemene subsidie van 10% van de gemeente Haarlem, zodat er in 2012 nog eens een 
bedrag van € 11.000 minder aan subsidie op een totaalbudget van ongeveer een ton 
beschikbaar is. 
 

Johan Cruijff Foundation. Een andere tegenvaller is het feit dat de Johan Cruijff Foundation 
is gestopt met de sponsoring van een sportproject in Mutare. We zijn de Foundation echter 
dankbaar voor hun hulp in de afgelopen vijf jaar. 
 

Heroriëntatie. De bezuinigingen maakten dat een heroriëntatie op de activiteiten en functie 
van de organisatie dringend nodig was. Om ideeën hiervoor te ontwikkelen werd een aantal 
bijeenkomsten met bestuur, medewerkers en vrijwilligers georganiseerd. Hoe zich een en 
ander in de praktijk zal uitwerken zal in de loop van 2012 duidelijker worden.  
 

Positief Nieuws. Er was ook goed nieuws. Een deel van de projecten liep wel door in 2011. 
Neem het clublinkingproject op het gebied van sport dat de Stedenband uitvoerde in 
opdracht van de NCDO tot juni 2011.2 De Stedenband hielp daarna ook bij het formuleren 
van een vervolgproject in het kader van SBOS (Subsidiefaciliteit voor Burgerschap en 
Ontwikkelingssamenwerking) dat de KNVB in 2012 gaat uitvoeren. De opvolger van de 
NCDO, SBOS werd in de zomer van 2011 opgeheven in het kader van de bezuinigingen. 
Clublinking was gelukkig in de laatste ronde door. (Zie bijlage D) 
 

Bezoek Brian James. Ander positief nieuws was het bezoek van de burgemeester van 
Mutare en Mutare coördinator Gift Sanyanga. 
Burgemeester Brian James en zijn vrouw Lynne 
Evans bezochten de gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude en een groot 
aantal organisaties zoals Advocaten zonder 
Grenzen en FNV Mondiaal.  
 

Kanttekening. Een belangrijke kanttekening bij 
dit bezoek is dat burgemeester James door zijn 
Haarlemse ambtsgenoot Schneiders helaas 
slechts informeel werd ontvangen. Een eerder 

                                                 
2
 Clublinking kan worden omschreven als het linken van Nederlandse sportclubs met sportsclubs of sportsprojecten in 

ontwikkelingslanden. Het doel  daarbij  is een duurzame, wederkerige relatie op te bouwen met een club of project in een 
ontwikkelingsland. 
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genomen politiek besluit om geen formele bestuurlijke contacten te onderhouden vanwege 
de politieke situatie in Zimbabwe ligt hieraan ten grondslag.  De Mutarese burgemeester is 
democratisch gekozen, is lid van de democratische partij MDC en voert een transparant en 
verantwoord beleid ten gunste van zijn Mutarese burgers.  Het is voor hem een ‘uphill 
battle’ waarbij derden, die voordeel hebben bij chaos en behoud van macht, maximaal 
weerstand bieden. Het Parool en het Haarlems Dagblad besteedden uitgebreid aandacht aan 
het bezoek van de Mutarese burgemeester. Een fotoverslag van het bezoek van de 
burgemeester is zien op YouTube. http://www.youtube.com/watch?v=Beeehcg1Tes  
Verder bezocht het echtpaar James het VNG jaarcongres en de gemeente Lochem, waar 
meerdere gesprekken plaatsvonden over het huisvestingsproject in Mutare (zie bijlage  
huisvesting).  
 

Dank. De Stichting Stedenband Haarlem Mutare is veel dank verschuldigd haar externe 
partners zoals de TU Delft Bouwkunde, CIOS Haarlem en CIOS Nederland. Ook zouden de 
mooie resultaten die de stichting realiseerde zonder onze tientallen vrijwilligers niet 
mogelijk zijn geweest. Hetzelfde geldt voor de inzet van coördinator, bestuur, medewerkers 
en stagiaires. Verder past een woord van dank aan de Achmea Foundation en MSD Haarlem 
die ons financieel steunden. 
 
Anita de Jong, voorzitter Stichting Stedenband Haarlem Mutare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coördinator Dik Bol (rechts) en burgemeester Brian James van Mutare (midden) tijdens het Haarlemmer 
Houtfestival 

 
2. Algemeen 
 

a. Organisatie in Haarlem: 
 

Staf. De staf bestond uit 6 medewerkers. Een algemeen coördinator voor 32 uur (Dik Bol), 
een coördinator sport voor 24 uur (tot 1 juni Sanne Nagelhout), 3 ID-ers en een WIW-er 
(resp.: Leen van de Polder – huisvesting, gezondheidszorg, stedenbandkrant en website, 
Michaël Maas – documentatie, websites, onderwijsprogramma Zimsurf, Richard Lagerweij - 
design, presentatie, tentoonstellingen, Elisabeth Lodewijk – coördinator onderwijs). De staf 
organiseert activiteiten en ondersteunt de werkgroepen en projectgroepen van de 
Stedenband. 
  

http://www.youtube.com/watch?v=Beeehcg1Tes
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Bestuur. Het bestuur bestond uit: Anita de Jong (voorzitter)*, Marcel Kampers (secretaris), 
Rob de Nieuwe (penningmeester) en de leden Els Besse, Eelco de Groot, Marie-Thérèse 
Meijs, Jan van Os en Hans Gaasbeek. *De Jong heeft wegens drukke werkzaamheden het 
voorzitterschap overgenomen van Kampers. 
 

b. Stages 
In 2011 liepen drie studenten van de ICT opleiding van het Nova-college stage bij het 
programma Zimsurf . Zij werden ook ingezet voor het produceren van meerdere videofilms. 
Twee HBO studenten liepen stage bij ons via Sport Clublinking. Een andere HBO student van 
de HvA opleiding sportmanagement deed in het kader van zijn stage de organisatie van een 
sportief bedrijfsuitje ten behoeve van 100 Faces*. Een INHOLLAND studente van Hbo-
opleiding Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs (HTRO) 
deed een afstudeeronderzoek naar community based tourism in Mutare. Na de 
zomervakantie heeft een trainee zich bezig gehouden met het verder uitwerken van de 
campagne 100 Faces en het verder ontwikkelen en bijhouden van de Stedenband op 
Facebook. *Zie onder 2e. 
 

c. Vrijwilligers 
Naast de vrijwilligers - 60 mensen, vaak al lange tijd actief in de werkgroepen - had de 
Stedenband in het afgelopen half jaar de beschikking over drie bijzondere vrijwilligers. Zij 
voerden gedurende enkele dagdelen per week activiteiten uit op het kantoor van de 
Stedenband. Deze vrijwilligers leverden een belangrijke bijdrage aan het werk van de 
Stedenband. Ze hielden zich bezig met de website van de Stedenband en Mutare Haarlem 
Sportleaders, maar ook de Stedenband Krant, Clublinking en de actie 100 Faces.  
 

d. Organisatie in Mutare  
Sinds november 2009 bestaat de staf geheel uit lokale, Zimbabwaanse coördinatoren, onder 
leiding van Gift Sanyanga. Naast hem kent de staf de volgende sectorcoördinatoren: David 
Manyakaidze (gezondheidszorg en welzijn), Keaven Simomondo (cultuur) en Joseph 
Nyakuromba (sport). Naast stafleider is Gift Sanyanga tevens coördinator van het 
huisvestingproject van de Haarlem Mutare Housing Foundation Trust (HMHFT). De staf 
houdt kantoor in het Courtauld Theatre in het centrum van de stad, vlak bij het 
gemeentehuis. De komst van een nieuwe vaste telefoonlijn in het kantoor levert een 
aanzienlijke verbetering op van de communicatie tussen de staven in Mutare en Haarlem. 
In 2010 werd de Mutare City Link Board opgezet. Dit bestuur bestond in 2011 uit de mr. S. 
Mapurisa (onafhankelijk voorzitter), mr. Koza (onafhankelijk penningmeester), Sister S. 
Saungweme (sector gezondheid), mrs. E. Muusha (sector cultuur & onderwijs), mr. N. 
Nyaude (sector sport), mr. [voorletter] Matara (sector huisvesting) en mr. Chinaka 
(gemeente Mutare).  
 

Nieuwe organisatie Manicaland Community Development Link. Om activiteiten van de 
Stedenband die niet onder de bestaande organisaties (Sport – MHS en Huisvesting – HMHFT) 
vallen te bundelen, is besloten tot de oprichting van een nieuwe organisatie, de Manicaland 
Community Development Link. Deze organisatie is gevestigd in Mutare en wordt 
geregistreerd als een Private Voluntary Organisation (PVO). Het bestuur van deze nieuwe 
organisatie is de counterpart van het bestuur van de Stichting Stedenband Haarlem-Mutare. 
De staf in Mutare is verantwoording verschuldigd aan het bestuur van de Stedenband. Het 
bestuur en de staf in Mutare zijn tevens verantwoordelijk voor de contacten met de 
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gemeente Mutare. De vorming van een geregistreerde organisatie verbetert de mogelijkheid 
voor de staf in Mutare tot samenwerking met andere organisaties en donors.  
 

 
 
e. Campagne 100 Faces 
Als overkoepelende fondsenwerving werd de campagne 100 Faces opgezet. Met deze 
campagne vraagt de Stedenband aandacht en geld om het werk van 100 belangrijke 
medewerkers in Mutare mogelijk te maken, en deze mensen een gezicht te geven. Het gaat 
om 25 peer educators3, 25 sportleaders en de 50 caregivers (thuiszorgmedewerkers). Dit zijn 
de mensen die het veldwerk doen in Mutare. Door hen een gezicht te geven en een profiel 
te geven op een website, in folders, op social media network Facebook wordt aandacht 
gevraagd voor het belang van hun activiteiten. De campagne was zo succesvol dat zij wordt 
voortgezet in 2012.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
3
 Peer education is een vorm van voorlichting die gericht is op bewustwording en gedragsverandering bij een specifieke 

doelgroep, in dit geval jongeren. De methode is gericht op het geven van voorlichting door jongeren aan jongeren. Het positieve 
van deze methode is dat de kloof tussen voorlichters en ontvangers verkleind wordt doordat ze tot dezelfde groep behoren. 
Jongeren nemen sneller iets aan van leeftijdsgenoten dan van hun ouders of leerkrachten.  
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STICHTING STEDENBAND HAARLEM - MUTARE 

     

                              

BALANS PER 31 DECEMBER: 
  

2011   
 

2010 

                    

       
  

  ACTIVA 
      

  
  VASTE ACTIVA: 

     
  

  Inventaris (computer) 
   

0   
 

0 

       
  

  VLOTTENDE ACTIVA 
    

  
  KORTLOPENDE VORDERINGEN: 

   
  

  Nog te ontvangen 
   

1.356 
 

  17.058 
 Overige vorderingen 

   
1.239 

 
  1.239 

 Gemeente Haarlem 
   

0 
 

  0 
 

      
2.596   

 
18.297 

       
  

  LIQUIDE MIDDELEN 
    

  
  Kas- en bankrekeningen 

  
100.652 

 
  39.346 

 

      
100.652   

 
39.346 

       
  

  
Totaal activa 

    
103.247   

 
57.644 

       
  

  

       
  

  PASSIVA 
      

  
  EIGEN VERMOGEN: 

     
  

  Algemene reserve 
   

-40.745 
 

  -49.172 
 Reusltaat boekjaar 

   
2.707 

 
  8.428 

 

       
  

  Totaal Eigen vermogen 
   

-38.037   
 

-40.745 

       
  

  KORTLOPENDE SCHULDEN 
    

  
  VOORUITONTVANGEN: 

    
  

  Gezondheidsprojecten 
  

0 
 

  4.100 
 Huisvesting 

   
31.424 

 
  48.808 

 Overige projecten 
   

92.330 
 

  6.280 
 

      
123.754   

 
59.188 

       
  

  OVERIGE SCHULDEN: 
    

  
  Diverse nog te betalen kosten 

  
17.530 

 
  39.200 

 

      
17.530   

 
39.200 

       
  

  Totaal passiva 
    

103.247   
 

57.644 
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    Rekening   Begroting   Rekening 
   

 
2011 

 
2011 

 
2010 

 Baten             
   

     
  

 Overhead 
     

  
 Gemeente Haarlem 

 
61.271 

 
65.000 

 
59.406 

 Idem, coördinatie Mutare 
 

23.382 
 

24.000 
 

23.382 
 Idem, sportcoördinatie 

 
29.000 

 
29.000 

 
29.000 

 I/D bijdrage 
 

56.484 
 

56.500 
 

56.484 
 Bijdrage impulsis 

 
20.000 

 
0 

 
19.000 

 Overige inkomsten 
 

16.219 
 

30.700 
 

14.533 
 Sub totaal 

 
206.356 

 
205.200 

 
201.805 

   
     

  
 Diverse projecten 

     
  

 Onderwijsproject 
 

1.275 
 

1.000 
 

2.575 
 Huisvestingsproject 

 
18.384 

 
0 

 
24.316 

 Gezondheidsprojecten 
 

9.665 
 

0 
 

46.363 
 Sportprojecten 

 
3.000 

 
0 

 
5.350 

 Clublinking 
 

11.398 
 

0 
 

39.557 
 Cultuurprojecten 

 
8.496 

 
0 

 
4.560 

   
 

52.218 
 

1.000 
 

122.721 
   

     
  

 Totale baten 
 

258.574 
 

206.200 
 

324.526 
   

     
  

 Lasten 
     

  
   

     
  

 Personeelskosten 
 

149.421 
 

155.000 
 

166.158 
 Coördinatie Mutare 

 
17.950 

 
22.200 

 
20.895 

 Reis- en verblijfkosten 
 

4.756 
 

1.000 
 

2.729 
 Huisvestingskosten 

 
8.241 

 
8.400 

 
8.443 

 Controle jaarrekening 
 

6.714 
 

6.000 
 

11.573 
 Kantoorkosten 

 
10.447 

 
7.500 

 
11.532 

 Stedenbandkrant 
 

6.696 
 

6.100 
 

5.295 
 Sub totaal 

 
204.225 

 
206.200 

 
226.625 

   
     

  
 Diverse projecten 

     
  

   
     

  
 Sportprojecten 

 
10.412 

 
0 

 
21.941 

 Cultuurprojecten 
 

3.406 
 

0 
 

9.423 
 Huisvestingsproject 

 
7.515 

 
0 

 
22.816 

 Gezondheidsprojecten 
 

28.466 
 

0 
 

31.705 
 Onderwijsproject 

 
1.843 

 
0 

 
2.947 

 Uitwisseling 
 

0 
 

0 
 

641 
 Sub totaal 

 
51.642 

 
0 

 
89.473 

   
     

  
 Totale lasten 

 
255.867 

 
206.200 

 
316.098 

   
     

  
 Exploitatiesaldo   2.707   0   8.428 
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Deel II 
 

Bijlagen: 
 

A. Huisvesting 
 

Huisvestingsproject Hobhouse  
In het huisvestingsproject in Hobhouse worden grote vorderingen gemaakt. De bouw van de 
woningen nadert zijn voltooiing. De aanschaf van materialen is mogelijk gemaakt door  
speciaal geworven fondsen ten behoeve van het project. Het geld is geïnvesteerd in de 
aanschaf van cement en dakplaten. De bewoners kunnen de materialen krijgen tegen een 
renteloze lening. Die moet ongeveer na een jaar zijn terugbetaald. Een harde eis; zolang de 
lening niet is afbetaald worden geen nieuwe voorraden verstrekt. Het verlies aan kapitaal is 
gering omdat de inflatie in Zimbabwe op dit moment laag is en de Amerikaanse dollar wordt 
gebruikt. De verwachting is dat het thans beschikbare kapitaal binnen de HMHFT (Haarlem 
Mutare Housing Foundation Trust) voldoende is om de 218 woningen af te ronden.  
 
Bouwprojecten in  Chikanga – Magamba4 project 
De gemeente Mutare heeft om niet een stuk grond in stadsdeel Chikanga beschikbaar 
gesteld bestaande uit 73 percelen grond. De grond moet bouwrijp worden gemaakt, dat wil 
zeggen voorzien van wegen, riolering, waterleiding en waterafvoeren.  
Op de grond kunnen tenminste 73 woningen worden gebouwd – mogelijk meer als een 
gedeelte van de grond kan worden gebruikt om een rijtje woningen te bouwen. 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. Daarnaast komen er huurwoningen 
die in bezit blijven van HMHFT. 
Naast deze grond ligt een stuk land waarop 40 huurwoningen – gestapelde bouw – kunnen 
worden gebouwd. De gemeente Mutare wil deze grond eveneens kosteloos beschikbaar 
stellen voor de HMHFT. Besloten is de twee stukken grond samen te voegen en als een 
project te ontwikkelen. 

 

                                                 
4
 Magamba is een Shona woord dat held betekent, Magamba Drive is een weg die langs het bouwterrein loopt. 
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TU Delft Bouwkunde 
Thijs Asselbergs, voormalig 
stadsarchitect van Haarlem, is 
professor Bouwtechnologie aan de 
faculteit Bouwkunde van de TU Delft. 
Vanuit de Stedenband heeft Stichting 
Haarlem Mutare Thijs Asselbergs 
benaderd over het 
huisvestingsproject en de 
ontwikkeling van een centrumplan 
voor Mutare. Stedenbouwkundige 
plannen i.s.m. de TU Delft. 
Tijdens het bezoek aan de faculteit 
Bouwkunde bleek samenwerking 
mogelijk te zijn op een aantal 

terreinen. Voorwaarde is wel dat er voldoende studenten zijn die hier een deel van hun 
studie aan willen wijden. 
 
1. Woningen in Chikanga 
Zo is er het plan voor de bouw van woningen op een terrein in Chikanga. Oorspronkelijk was 
dit terrein bedoeld voor 80 percelen grond waarbij op elk stukje grond van 150 vierkante 
meter een woning kan worden gebouwd en een naastgelegen stuk grond voor ‘gestapelde’ 
bouw voor ongeveer 40 woningen.  
 
Mutare lijdt aan het ‘Los Angeles syndroom’. Dit wil zeggen dat de steeds maar uitdijt met 
een lage dichtheid. Het gevolg is dat voorzieningen, werk, school etc. altijd ver weg zijn. 
Bovendien een ontwikkeling die een stad met een tekort van 50.000 woningen zich niet kan 
veroorloven. Het streven is nu een bouwplan te maken voor het gehele terrein met een 
grotere dichtheid en betere kwaliteit woningen. Doel is echte stedenbouw realiseren en 
zorgen dat voorzieningen binnen bereik blijven. Een projectgroep is gestart met de 
voorbereiding. Het is de bedoeling dat nog komend voorjaar een bouwplan wordt 
ontwikkeld.  
 

2. Volkhuisvestingsbeleid voor Zimbabwe 
Het tweede onderwerp voor samenwerking met de TU Delft gaat nog verder. Dit is gericht 
op het ontbreken van iedere vorm van volkshuisvestingsbeleid in Zimbabwe. Hoe moet de 
groei van de stedelijke bevolking worden opgevangen? Ook een goed inzicht in de 
woningbehoefte ontbreekt. Zimbabwaanse studenten kunnen hier een mooi 
afstudeerproject van maken. 
 
3. Stedenbouwkundige ontwikkeling van de stedelijke infrastructuur van Mutare.  
Mutare heeft een klein centrum met grote stadswijken die niet alleen ver weg liggen, maar 
ook slecht bereikbaar zijn omdat verbindingen ontbreken. Zwaar verkeer rijdt dwars door de 
stad. Een randweg zou de stad kunnen ontlasten. Bovendien voldoet het centrum van 
Mutare niet meer aan de huidige wensen en behoeften van een groeiende stad. Na de 
onafhankelijkheid in 1980 had Mutare 100.000 inwoners, nu maar liefst 280.000. Ter 
vergelijking: dat is bijna twee keer een bewonersaantal van Haarlem. Tegelijkertijd zijn er 
veel open plekken in het centrum zonder bestemming. De herontwikkeling van het 
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stadscentrum en directe omgeving is urgent en een interessante casus voor 
afstudeeropdracht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Thijs Asselbergs, voormalig stadsarchitect in Haarlem (links) is professor Bouwtechnologie aan de faculteit Bouwkunde van 
de TU Delft 

 
4. DIGH 
Met het Dutch Institute Guarantee for Housing (DIGH) is gesproken over de financiering van 
het bouwproject in Chikanga. DIGH staat daar positief tegenover en er zijn oriënterende 
gesprekken met banken gaande. Financiering is pas mogelijk nadat de plannen zijn 
uitgewerkt en het project op uitvoerbaarbaarheid tegen het licht is gehouden. 
 
Voormalig directeur van woningcorporatie De Alliantie in Almere Jan de Vletter heeft het 
bouwproject in Mutare in mei samen met Ans van Berkum, directeur van het centrum voor 
Architectuur, Stedenbouw en Landschap van Almere, onderzocht. De rapportage is in juni 
besproken met de burgemeester van Mutare en vervolgens naar DIGH gezonden. 
 

5. Wijkopbouw Hobhouse 
Hobhouse is een wijk in Mutare waar veel jonge gezinnen wonen. Het Hobhouse Residents 
Committee is een belangrijke schakel tussen de bewoners, de gemeente en andere 
organisaties en wordt door de bewoners ook als dusdanig ervaren. Het Residents Committee 
is dan ook een voorbeeld voor andere wijken. Zo wordt bijvoorbeeld ook in het Magamba 
Project een Residents Committee opgezet. 
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Het Hobhouse Residents Committee dat 
opereert vanuit het wijkcentrum betrekt 
de bewoners bij het verbeteren van de 
voorzieningen en leefomstandigheden. In 
het centrum is tevens het HMHFT 
gevestigd. Problemen worden bij het 
gemeentebestuur van Mutare onder de 
aandacht gebracht. Het wijkcomité 
investeert met name in de sociale 
samenhang van deze nieuwbouwwijk 
bijvoorbeeld door de oprichting van een 
bibliotheek (zie cultuur). Maar ook de 
aanvoer van drinkwater via een nieuwe 

hoofdwaterleiding is een hele verbetering. 
 
Via de Eureko Achmea Foundation heeft de Stedenband € 47.330 ontvangen voor een 
gemeenschapsopbouwproject in Hobhouse.  
Dit project bevat de volgende onderdelen: 

- Inrichten van een werkterrein voor informele bedrijfjes 
- Aanschaf gereedschap voor de gereedschapsuitleen 
- Trainingen voor het Hobhouse Residents Committee 
- Vijftig beroepsopleidingen voor achterstandsgroepen 

Op basis hiervan en geld van MSD voor THPP heeft de Stedenband ook de 
verdubbelingsregeling van de NCDO tot een bedrag van  50.000 euro binnengehaald. 
 
Tentoonstelling van Kaya naar Musha 

Van 2 september t/m 20 november 
organiseerde de Stedenband 
Haarlem-Mutare in het ABC 
architectuurcentrum de 
tentoonstelling Van Kaya naar 
Musha. De expositie brengt het 
huisvestingsproject van de Haarlem 
Mutare Housing Foundation Trust 
in Mutare in beeld. Het project 
dient in Zimbabwe voor wat betreft 
aanpak en de wijze waarop 
bewoners participeren in de 
ontwikkeling ervan als voorbeeld. 
 

Tijdens de tentoonstelling werden 
twee lezingen georganiseerd en een workshop voor de schoolkinderen van basisschool De 
talenten. Daarnaast is een digitale lesbrief ontwikkeld. Tijdens het Houtfestival (20.000 
bezoekers) werd door kinderen als activiteit op het millenniumplein een Afrikaans 
dozendorp geschilderd. De stedenband heeft speciaal voor deze tentoonstelling een 
themanummer van de stedenbandkrant uitgebracht. Ook in de maandelijkse digitale 
nieuwsbrieven is aandacht besteed aan de activiteiten rond de tentoonstelling. 
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De tentoonstelling trok 2250 mensen werd zeer hoog gewaardeerd. De presentatie liet zien 
hoe ontwikkelingssamenwerking op cultureel, economisch en sociaal terrein zowel in 
Nederland als in Zimbabwe bijdraagt aan een versterking van de samenleving.  
Ontwikkelingssamenwerking. In de tentoonstelling werd ook aandacht besteed aan de 
millenniumdoelen.  
De expositiereeks werd mede mogelijk gemaakt door steun van Elan Wonen, Pré Wonen, 
Ymere, de gemeente Haarlem en de NCDO. 
 
Stichting Huisvesting Haarlem-Mutare 
Het aanstaande huisvestingsproject aan de Magamba Road vraagt een zeer grote 
investering. Mede daarom is de juridische status van de werkgroep Huisvesting  veranderd in 
een stichting. Deze nieuwe Stichting Huisvesting werkt nauw samen met de Stichting 
Stedenband. Door het kiezen van een eigen rechtsvorm zijn de financiële risico’s van beide 
stichtingen beperkt tot de eigen kernactiviteiten. 
 

B. Gezondheidszorg 
 
Veel mensen die ziek worden in een ontwikkelingsland zijn verstoken van hulp of kunnen de 
kosten van de beschikbare zorg niet betalen. De stedenband Haarlem-Mutare ondersteunt in 
Mutare het Home Based Care Project, wat gratis zorg en steun bij patiënten thuis aanbiedt.  

 
In Mutare zijn vijftig 
thuiszorgmedewerkers (caregivers), 49 
vrouwen en een man actief voor het 
Mutare Health Department 
(vergelijkbaar met de GGD) van de 
gemeente Mutare. Ze bezoeken in 
totaal 500 patiënten één of meerdere 
keren per week. De patiënten die door 
deze caregivers bezocht worden, 
kunnen nergens anders terecht. 
 
Naast het bieden van een helpende 
hand bij de verzorging en het 

huishouden, geven de caregivers ook voorlichting aan de patiënt en de gezinsleden. 
Onderwerpen zoals algemene patiëntzorg, gezonde voeding, hygiëne en infectiebestrijding 
worden besproken. Verder geven de caregivers ook sociale en emotionele steun aan de 
patiënt en zijn/haar familie. Een praatje maken of een schouder bieden om op te huilen is 
net zo belangrijk als de daadwerkelijke zorg. 
 
De Stedenband heeft een bijdrage van € 20.000 ontvangen van ICCO-Impulsis voor de 
Gezondheidszorgactiviteiten in Mutare. Ongeveer € 8.000 voor THPP en € 12.000 voor HBC.  
Met de staf in Mutare en het Mutare Health Department wordt gesproken over de aanpak 
van de activiteiten in Mutare. Het wordt voor de Stedenband steeds lastiger voldoende 
fondsen te vinden voor de activiteiten. Het is daarom dringend nodig dat er goede plannen 
gemaakt worden voor de zowel THPP als voor HBC met een duidelijke toekomstvisie en 
samenwerking met meer partners. Tijdens het bezoek van Gift Sanyanga en de 
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burgemeester van Mutare aan Haarlem is dat onderwerp ook ter sprake gekomen. Het is 
een onderwerp dat hun aandacht heeft en we verwachten dat er enige vorderingen worden 
gemaakt in 2012.  
 
Home Based Care 
Voor de Home Based Care is ook geld beschikbaar voor verzorgingsmaterialen, 
beschermende kleding en eenvoudige verzorgende middelen.  
Zowel de cursussen als de middelen zijn beschikbaar uit Aidsfondsen die de Stedenband 
heeft ontvangen via ICCO-Impulsis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Peer Education 
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. 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 georganiseerd bij Sanganai Deaf Centre en bij Simukai Rehabilitation Centre (dakloze 
jongeren).  
MSD heeft een bedrag van € 4915,- geschonken voor een RAP training voor de peer 
educators van THPP en voor de verzelfstandiging en registratie van THPP, de training vindt 
eind dit jaar of begin volgend jaar plaats. Dit bedrag is verdubbeld via de KPA regeling van de 
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NCDO. 
 

C. Onderwijs 
Reis naar Mutare 

Het onderwijsprogramma ‘Een reis naar Mutare’  is ontwikkeld voor de Nederlandse 

basisscholen. Via lesprogramma’s en activiteiten worden leerlingen van groep 1 t/m 8 in 

aanraking gebracht met het dagelijks leven in de stad Mutare. Deze stad is als het ware een 

voorbeeld voor het leven in andere steden en landen in soortgelijke omstandigheden. Het 

programma bestaat uit themaleskisten, djeme’s, een sportmodule en een tentoonstelling en In 

dit project wordt de gelijkwaardigheid van verschillende culturen onder de aandacht gebracht. 

In 2011 draaide dit project op de Koorschool in Haarlem.  

Een reis voorbij de evenaar! 
Dit programma wordt de opvolger van een reis naar Mutare. In 2011 is gewerkt aan de opzet 
en financiering van dit  nieuwe programma. In tegenstelling tot een reis naar Mutare wordt 
dit programma geheel beschikbaar via het digitale schoolbord en daardoor in heel 
Nederlnad tegelijkertijd toepasbaar. Voor de ontwikkeling van dit programma is 
samenwerking nodig met een HBO voor ICT studenten en onderwijskundige ondersteuning 
van universitair niveau. Tevens moeten fondsen worden gevonden voor het maken van het 

programma. 
Online Onderwijsprogramma Zimsurf 
Zimsurf is een onderwijsprogramma dat geschikt is voor diverse profielen in het Nederlands 
middelbaar onderwijs, met mondiale bewustwording als doel. In de eerste helft is gewerkt 
aan de afronding van Zimsurf. Zimsurf is nu ook geschikt voor leerlingen van VMBO scholen. 
In januari werd Zimsurf gepresenteerd tijdens de NOT (Nationale Onderwijstentoonstelling) 
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in Utrecht, een driedaagse beurs. In juni werd Zimsurf officieel gelanceerd op de Schoter 
Scholengemeenschap door de burgemeester van Mutare, Brian James. De Wereldomroep 
was aanwezig voor interviews.  
 
Er wordt regelmatig geïnformeerd over Zimsurf door leraren in het middelbaar onderwijs en 
we verwachten dat een behoorlijk aantal scholen het programma gaan gebruiken in het 
nieuwe schooljaar. Door de ziekte van de onderwijsmedewerker is dit vertraagd.  
 
 

 

D. Sport 

De Stedenband is sinds 2000 met een sportproject aan de slag gegaan en kreeg in 2004 een 
sportcoördinator. Sinds juli 2007 werkt Mutare Haarlem Sportleaders (MHS) zelfstandig en in 
2009 werd de organisatie ook als fonds geregistreerd in Zimbabwe.  

Samenwerking CIOS Haarlem/CIOS Nederland  

Het CIOS (Centraal Instituut Opleiding Sportleider) Haarlem (met name Cees Versteeg en 
Miriam Creijghton) heeft het project helpen opzetten en verder ontwikkelen. Verschillende 
CIOS-leerlingen werden uitgezonden om stage te lopen bij het sportproject MHS. Meer 
uitzendingen van ALO studenten en ‘junior deskundigen’ volgden met subsidie van 
ontwikkelingsorganisatie ICCO.  

De CIOS-sen in Nederland – er zijn er vier verspreid over het land – gaan intensief 
samenwerken met MHS. Ook deze opleidingen nemen deel aan de activiteiten die worden 
gedaan in samenwerking met de Stedenband en de sportleiders in Mutare. Daarmee kunnen 
ook CIOS-sers van andere CIOS-sen uit Nederland stage lopen in Mutare.  

Sportproject in Haarlem èn Mutare 
De cijfers zijn indrukwekkend. Maar liefst 260 sportleiders tussen de 16 en 30 jaar zijn de 
afgelopen jaren opgeleid door MHS. Twintig sportleiders volgen op dit moment de opleiding 

tot sportleider. 25 Nederlandse 
sportvrijwilligers van sportopleidingen 
ALO en CIOS, en 9 Young Professionals 
hebben in Mutare stage gelopen bij MHS 
of hebben het werk van de sportleiders 
ondersteund.  Eens te meer wordt 
duidelijk dat sport zowel nationaal als 
internationaal mensen en 
gemeenschappen kan samen te 
brengen. Sport kan helpen bij educatie, 
gezondheid, economische ontwikkeling 
en conflict- en agressiebeheersing. Ook 
op individueel niveau is sport belangrijk 
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en worden allerlei sociale vaardigheden zoals omgaan met winnen en verliezen, tactiek, 
strategieontwikkeling en zelfvertrouwen geleerd en gestimuleerd. 

Door het stopzetten van de subsidieregeling van SBOS (Subsidiefaciliteit voor Burgerschap 
en Ontwikkelingssamenwerking) kan uitwisseling alleen plaatsvinden als alle kosten door de 
deelnemende studenten zelf worden betaald. Het enthousiasme voor de projecten van de 
Stedenband was echter zo groot dat voor het schooljaar 2011 – 2012 zich vijf CIOS studenten 
hebben gemeld die op eigen kosten van juni 2012 – augustus 2012 zes weken stage gaan 
lopen in Mutare. De voorbereidingen van deze stage zijn in oktober 2011 begonnen in 
Haarlem en Mutare. In december is een voorlichtingsbijeenkomst gehouden met de ouders 
van de studenten. 

Clublinking 
In opdracht van de NDCO voerde de Stedenband werkzaamheden uit voor het project 
Clublinking. In 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. Voor het project bemande de Stedenband een helpdesk. Voor de helpdesk zijn 
twee stagiairs van HBO sportopleidingen aangetrokken.  
 
Taak van de helpdesk was het verstrekken van informatie 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. 
 
De NCDO is per 1 juli gestopt met Clublinking, het project is overgenomen door de KNVB. De 
KNVB heeft een aanvraag ingediend in het kader van SBOS voor het project. De Stedenband 
heeft geholpen bij het opstellen van de aanvraag. De SBOS aanvraag is inmiddels 
goedgekeurd. Dat project gaat in 2012 van start. 

 
Grachtenloop 
Namens de Stedenband hebben 
Rutendo Mandeya, Gift Sanyanga 
en Lynne Evans in juni 
deelgenomen aan de grachtenloop 
in Haarlem. Burgemeester Brian 
James van Mutare gaf een 
toelichting op de campagne 100 
Faces. 
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Sportief bedrijfsuitje 
In samenwerking met studenten van de 
Hogeschool van Amsterdam en het CIOS 
heeft de Stedenband een sportief 
bedrijfsuitje ontwikkeld. Doel is dat het 
bedrijfsuitje organisaties en bedrijven bij 
de Stedenband betrekt. De netto 
opbrengst van het bedrijfsuitje komt ten 
goede aan het werk van de sportleaders in 
Mutare. De activiteit wordt uitgevoerd 

door CIOS-studenten in samenwerking met de coördinator Sport van de Stedenband. In juni 
hebben medewerkers van de Stedenband en andere organisaties in het Mondiaal Centrum 
als ‘proefkonijn’ de pilot van het bedrijfsuitje gedaan op het strand in Bloemendaal. Er is 
belangstelling van de kant van bedrijven maar dat heeft nog niet geleid tot een contract. We 
zetten de actie in 2012 voort.  
 

E. Cultuur 
 

Ontmoetingen in de fietsenstalling 
Als vervolg op de 52 meter lange 
fototentoonstelling Ontmoetingen 
aan het stationsplein rond de 
bouwput van de ondergrondse 
fietsenstalling aan het stationsplein 
heeft de stedenband van januari t/m 
juni 2011 een fototentoonstelling van 
9 meter in de fietsenstalling 
aangebracht. Inmiddels is de gehele 
tentoonstelling van 52 meter 
aangekomen in Mutare en zal daar 
worden tentoongesteld. 
 
Schildering op de Langebrug 

De Langebrug in de volksmond 
verfrollerbrug in Haarlem werd in 
het najaar van 2010 opnieuw 
geschilderd. In opdracht van de 
Stedenband hadden kunstenaar uit 
Mutare een nieuw ontwerp 
gemaakt voor de onderkant van de 
brug. Een commissie bestaande uit 
buurtbewoners, kunstenaars en de 
Stedenband maakten een selectie 
uit de inzendingen. De schildering 
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werd aangebracht door een schildersbedrijf, waardoor de schildering meer weerbestendig 
zal zijn. Gekozen werd voor een ontwerp van Amigo Bondiya. De officiële onthulling werd 
gedaan door wethouder Jack van der Hoek in januari 2011 in het begin van de avond met 
ondersteuning van het Straatorkest en milieuschip De Berezina. De kleurrijke schildering 
trekt veel aandacht. De Stedenband wil een Beetagg plaatsen bij de schildering zodat 
passanten meer informatie kunnen krijgen. De schildering op de brug is ook te vinden op 
Google Earth.  
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2012 Jaar van de Gierzwaluw 
In dit jubileumjaar van de stedenband willen we een groot aantal activiteiten uitvoeren 

waarbij we deze gierzwaluw als 
een verbindend element willen 
gebruiken. De gierzwaluw als 
metafoor voor de verbinding 
tussen leefwereld in het zuiden 
en het noorden. Als 
overbrenger van boodschappen 
tussen continenten. Een dier 
dat altijd naar dezelfde plek 
terug komt en daarmee staat 
voor trouw. Het wordt een 
veelzijdig project dat zal 
worden uitgevoerd in zowel 
Haarlem als Mutare. In dat 
project staan zowel kunst, 
natuurbescherming en 
internationale samenwerking 
centraal. 
 
We gaan het project met vele 
partners in de stad uitvoeren. 
Sinds voorjaar 2011 is een 
werkgroep van betrokkenen bij 
de stedenband, gemeente 
Haarlem, Haarlemse 
bibliotheken, 
vogelbescherming en 

Haarlemse kunstenaars houdt zich bezig met het ontwikkelen van het programma en het 
vinden van financiering ervan. We richten ons vooral ook op kinderen van de Haarlemse en 
Mutarese basisscholen. Een Nederlandse bioloog zal hier dit voorjaar in Mutare gedurende 
twee maanden op primary en secundary schools een lesprogramma aan wijden.  

 
f. Expositie ‘Ouder worden in 
Mutare’ 
De tentoonstelling ‘Ouder worden in 
Mutare’ [wanneer was deze 
rondreizende expo te zien?] was 
eveneens een groot succes. De 
expositie ging langs bejaarden- en 
verzorgingstehuizen in Haarlem en 
omgeving en kreeg veel 
belangstelling. De tentoonstelling 
ging van de Heemhaven naar 
Kennemerduin, Schalkweide, 
Reinaldahuis en tenslotte naar het 
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Schoterhof. In al deze instellingen werd naast de expositie een lezing gegeven en een quiz. 
De tentoonstelling en activiteiten er omheen werden zeer gewaardeerd. De tentoonstelling 
werd [commentaar: tenslotte? Of naar boven in dit stukje als de expo in de Refter van start 
ging] in juni in uitgebreide vorm ook gepresenteerd in de Refter van het Stadhuis Haarlem. 
De tentoonstelling en de campagne 100 Faces werden daar officieel geopend door de 
burgemeester van Mutare, Brian James. 
 
g. Lezingen campagne 100 Faces 
Voor de Rotary Haarlem Oost en de LIONS werden lezingen gehouden over 100 faces die 
zeer werden gewaardeerd. Op 23 november organiseerde de werkgroep Wijkgericht 
welzijnswerk in Wijkcentrum De Hamelink in de Slachthuisbuurt een informatieavond over 
de thuiszorg in Haarlem en Mutare. Tijdens die avond verzorgde de Stedenband een 
informatieve presentatie van het werkzaamheden van de Caregivers in Mutare. De activiteit 
trok circa 100 bezoekers. 
 
h. Ontwikkelen bedrijfsuitje 
In samenwerking met stagiaires van InHolland en het CIOS en vrijwilligers werd een 
bedrijfsuitje georganiseerd. In juni deden medewerkers van organisaties in het Mondiaal 
mee aan een pilot. Die verliep naar grote tevredenheid. Het is de bedoeling het bedrijfsuitje 
aan te bieden aan bedrijven in de regio en uit te voeren met stagiairs van het CIOS en 
InHolland. De opbrengst komt ten goede aan de actie 100 Faces.  
 
g. Workshop tijdens Marokkoweek 
De stedenband heeft tijdens de Marokkoweek een workshop gegeven over het werk van de 
Peer Educators (gezondheidsvoorlichters/jongerenwerkers) in Mutare. De aanpak om 
jongeren door hun leeftijdsgenoten sexuele voorlichting te laten geven werkt zeer goed in 
Mutare en kan een inspiratiebron zijn voor de aanpak in Nederland. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benefietavond Flinty’s. Op Wereld Aids Dag 1 december organiseerde jongerencentrum Flinty’s  een 
benefietavond met een aantal bandjes ten behoeve van de peer educators van Haarlem-Mutare. 
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F. Redactie Stedenbandkrant en website 
 
In 2011 is Stedenbandkrant  nr 76 uitgegeven met een oplage van 1.600 exemplaren. De 
krant heeft 1.150 abonnees, de rest wordt los verspreid. De website had 38.775 bezoekers. 

 
In 2011 verschenen er 9 e-mailnieuwsbrieven. In de nieuwsbrief staan 3 of 4 korte artikelen 
die uitgebreid te lezen zijn op de website van de Stedenband. In de nieuwsbrief kan je via 
een link naar de artikelen. De laatste nieuwsbrief ging naar 600 adressen. 
 

G. Social Media en YouTube 
 
Ook op het gebied van de Social Media staat Stichting Stedenband Haarlem Mutare niet stil. 
Sinds dit jaar heeft de stedenband een Facebook account en hebben wij via YouTube een 
groot aantal korte filmpjes op internet:  
 

 

1 Campagne 100 faces http://www.youtube.com/
watch?v=9KNpM5A77-c 

Home Based Care, Peer 
Education, Sportleaders 

2 huisvestingsproject Mutare John Rugayo 
Jouke Kromkamp 

http://www.youtube.com/
watch?v=7vzPvUSCOHE 

Huisvesting, Hobhouse 

3 sakubva http://www.youtube.com/
watch?v=fwmbdBmjMoA 

Huisvesting, Sakubva 

4 hobhouse http://www.youtube.com/
watch?v=EmZ3WsSVCzA 

Huisvesting, Hobhouse 

5 bouwbureau Mutare http://www.youtube.com/
watch?v=XyaRrik9kbU 

Huisvesting, Hobhouse 

6 Visit of Mayor Brian James of Mutare to the 
Netherlands june 2011  

http://www.youtube.com/
watch?v=Beeehcg1Tes 

Burgemeester, Haarlem 

7 leeshonger http://www.youtube.com/
watch?v=C8GtDSXU4B8 

Leeshonger 

8 zimsurf http://www.youtube.com/
watch?v=k2SRBjIYsFs 

Zimsurf 

9 VNGjaarcongres: Drie vragen aan ... 
burgemeester James (Mutare - Zimbabwe) 

http://www.youtube.com/
watch?v=bT11D8FSsMw 

Burgemeester, VNG 

10 Women Sport Day http://www.youtube.com/
watch?v=rnD0NCDq7ZY 

Haarlem, Sport 

11 tentoonstelling2ABC  http://www.youtube.com/
watch?v=EpQ9fQ-ER_c 

Haarlem, ABC, Cultuur 

12 Zimbabwaanse kunst in de Haarlemse 
buitenruimte  

http://www.youtube.com/
watch?v=GuBUYyAvN0k 

Haarlem, ABC, Cultuur 

13 Challenge Day Haarlem 2010  http://www.youtube.com/
watch?v=vqZ8VT4ALGY 

Haarlem, Sport 

14 Flashmob Challenge Day 2010  http://www.youtube.com/
watch?v=qOCm6X4zjag 

Haarlem, Sport 

15 flashmob instructie Challenge Day 2010  http://www.youtube.com/
watch?v=oRNVnrm7LuA 

Haarlem, Sport 

16 Speurtocht Afrikaanse Kunst Spaarnoog te 
Haarlem  

http://www.youtube.com/
watch?v=aLUjrfQU-rw 

Haarlem, Cultuur 

17 Gezondheidzorg jongeren beschermen 
elkaar 

http://www.youtube.com/
watch?v=QRcsfexITZs 

Peer Education 

18 Ontmoetingen op het Stationsplein  http://www.youtube.com/ Haarlem, Cultuur 

http://www.youtube.com/watch?v=9KNpM5A77-c
http://www.youtube.com/watch?v=7vzPvUSCOHE
http://www.youtube.com/watch?v=7vzPvUSCOHE
http://www.youtube.com/watch?v=fwmbdBmjMoA
http://www.youtube.com/watch?v=EmZ3WsSVCzA
http://www.youtube.com/watch?v=XyaRrik9kbU
http://www.youtube.com/watch?v=Beeehcg1Tes
http://www.youtube.com/watch?v=Beeehcg1Tes
http://www.youtube.com/watch?v=C8GtDSXU4B8
http://www.youtube.com/watch?v=k2SRBjIYsFs
http://www.youtube.com/watch?v=rnD0NCDq7ZY
http://www.youtube.com/watch?v=EpQ9fQ-ER_c
http://www.youtube.com/watch?v=GuBUYyAvN0k
http://www.youtube.com/watch?v=GuBUYyAvN0k
http://www.youtube.com/watch?v=vqZ8VT4ALGY
http://www.youtube.com/watch?v=qOCm6X4zjag
http://www.youtube.com/watch?v=oRNVnrm7LuA
http://www.youtube.com/watch?v=aLUjrfQU-rw
http://www.youtube.com/watch?v=aLUjrfQU-rw
http://www.youtube.com/watch?v=QRcsfexITZs
http://www.youtube.com/watch?v=QRcsfexITZs
http://www.youtube.com/watch?v=zUx4xuy427g
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watch?v=zUx4xuy427g 

19 Peer Educators in Mutare, Zimbabwe.  http://www.youtube.com/
watch?v=OYhf4frNC4E 

Peer Education 

20 korfbal  http://www.youtube.com/
watch?v=LpIioMFvoEc 

Mutare, Sport 

21 sportproject Haarlem-Mutare  http://www.youtube.com/
watch?v=YgJwIC8fjpo 

Mutare, Sport 

22 trailer The Odd One Out  http://www.youtube.com/
watch?v=F9TSfcGgJpo 

Mutare, Cultuur 

23 Dam tot Damloop 2009 Haarlem-Mutare  http://www.youtube.com/
watch?v=6pZs33MlZvk 

Sport 

24 Zimbabwe Jongeren helpen elkaar  http://www.youtube.com/
watch?v=iXePjXvuiFk 

Peer Education 

25 Chiwoniso op Houtfestival 2009  http://www.youtube.com/
watch?v=7_oA-kR8xTE 

Haarlem, Cultuur 

26 Music for Mutare 2  http://www.youtube.com/
watch?v=Bh2VrW4T8cI 

Haarlem, Cultuur 

27 Women Empowerment Through Sport 2010  http://www.youtube.com/
watch?v=7rKsQ-vm1-o 

Mutare, Sport 

28 Buitenspeeldag te Parkwijk-Haarlem 2 juni 
2010 

http://www.youtube.com/
watch?v=aZJ64K1qTF8 

Haarlem, Sport 

29 Zimbabwe Haarlem Mutare http://www.youtube.com/
watch?v=_Suiz2ASio4 

Mutare, Cultuur 

30 TripleP opening  http://www.youtube.com/
watch?v=1iwPuEsDBrw 

Mutare, Cultuur 

31 lesje digitaal http://www.youtube.com/
watch?v=s9Rmsu3dkRo 

Mutare, Cultuur 

32 groepsbespreking  http://www.youtube.com/
watch?v=j1Y79p2E9NY 

Mutare, Cultuur 

33 Compactcamera's uitdelen  http://www.youtube.com/
watch?v=weu_2sDH_5c 

Mutare, Cultuur 

34 ICHYPPA FESTIVAL 2010 http://www.youtube.com/
watch?v=kBFCxcKRM5A 

Mutare, Cultuur 

35 Allen Mapingure playing mbira  http://www.youtube.com/
watch?v=6fMdffLN72w 

Mutare, Cultuur 

36 meet the ichyppa kids!  http://www.youtube.com/
watch?v=dHnOhIeju3k 

Mutare, Cultuur 

37 ICHYPPA rehearsals 2010  http://www.youtube.com/
watch?v=rCYDskuLleI 

Mutare, Cultuur 

38 dancing dangamvura  http://www.youtube.com/
watch?v=uAgmUgFTMro 

Mutare, Cultuur 

39 Who can help me with the end of this Mbira 
song?  

http://www.youtube.com/
watch?v=qzYbknN-S3Y 

Mutare, Cultuur 

40 PADARE HOBHOUSE  http://www.youtube.com/
watch?v=hRz3VsKMTAY 

Mutare, Cultuur 

41 Mutare, ZImbabwe: traditional dance 
contest 2010  

http://www.youtube.com/
watch?v=8YV-9YBLNRU 

Mutare, Cultuur 

42 rina&the zimfellas: 
miltons/courthauld/HIFA 2009  

http://www.youtube.com/
watch?v=ev4Vqepx3E4 

Mutare, Cultuur 

43 Bird and Fish: Theatre in Zimbabwe  http://www.youtube.com/
watch?v=awNMkQz40yI 

Mutare, Cultuur 

44 ICHYPPA  http://www.youtube.com/
watch?v=CTboKAryDJk 

Mutare, Cultuur 

45 BIRD&FISH how-to-help  http://www.youtube.com/
watch?v=vMMVkbl3Uok 

Mutare, Cultuur 

http://www.youtube.com/watch?v=OYhf4frNC4E
http://www.youtube.com/watch?v=LpIioMFvoEc
http://www.youtube.com/watch?v=YgJwIC8fjpo
http://www.youtube.com/watch?v=F9TSfcGgJpo
http://www.youtube.com/watch?v=6pZs33MlZvk
http://www.youtube.com/watch?v=iXePjXvuiFk
http://www.youtube.com/watch?v=7_oA-kR8xTE
http://www.youtube.com/watch?v=Bh2VrW4T8cI
http://www.youtube.com/watch?v=7rKsQ-vm1-o
http://www.youtube.com/watch?v=_Suiz2ASio4
http://www.youtube.com/watch?v=1iwPuEsDBrw
http://www.youtube.com/watch?v=s9Rmsu3dkRo
http://www.youtube.com/watch?v=j1Y79p2E9NY
http://www.youtube.com/watch?v=weu_2sDH_5c
http://www.youtube.com/watch?v=kBFCxcKRM5A
http://www.youtube.com/watch?v=6fMdffLN72w
http://www.youtube.com/watch?v=dHnOhIeju3k
http://www.youtube.com/watch?v=rCYDskuLleI
http://www.youtube.com/watch?v=uAgmUgFTMro
http://www.youtube.com/watch?v=qzYbknN-S3Y
http://www.youtube.com/watch?v=qzYbknN-S3Y
http://www.youtube.com/watch?v=hRz3VsKMTAY
http://www.youtube.com/watch?v=8YV-9YBLNRU
http://www.youtube.com/watch?v=8YV-9YBLNRU
http://www.youtube.com/watch?v=ev4Vqepx3E4
http://www.youtube.com/watch?v=ev4Vqepx3E4
http://www.youtube.com/watch?v=awNMkQz40yI
http://www.youtube.com/watch?v=CTboKAryDJk
http://www.youtube.com/watch?v=vMMVkbl3Uok
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46 BIRD&FISH 2010  http://www.youtube.com/
watch?v=L-z92hSqw1Y 

Mutare, Cultuur 

47 BIRD&FISH: Odd One Out - Play 2009  http://www.youtube.com/
watch?v=jqWcIa5O3zs 

Mutare, Cultuur 

48 Millennium Dodge - Haarlem Stedenband 
Mutare 

http://www.youtube.com/
watch?v=SgV_Q4jIAQ8 

Haarlem, Cultuur 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het bezoek van burgemeester James van Mutare inspireerde onze cartoonist Leonie Palsma tot deze bijdrage. 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=L-z92hSqw1Y
http://www.youtube.com/watch?v=jqWcIa5O3zs
http://www.youtube.com/watch?v=SgV_Q4jIAQ8
http://www.youtube.com/watch?v=SgV_Q4jIAQ8

