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1. Inleiding 
 
2012 Was geen makkelijk jaar voor de Stedenband. Per 1 januari 2012 werd de subsidie met€ 
11.000,- oftewel met 10% gekort. Tevens besloot de gemeente  de loonkostensubsidie per 1-1- 
2012 te beëindigen. Voor de Stedenband betekende dit dat drie medewerkers die van deze regeling  
gebruik maakten hun baan verloren. De onderwijsmedewerkster, die werd betaald uit de WIW, is na  
een langdurige ziekte gestopt met haar werkzaamheden voor de Stedenband. De gemeente heeft 
voor 2012 een eenmalige overbrugging van € 25.000,- beschikbaar gesteld om de ergste klap op te 
vangen. De structurele financiële mogelijkheden van de Stedenband zijn zodanig beperkt dat de 
huidige coördinator Dik Bol ook de coördinatie van het sportproject voor zijn rekening neemt. 

 
De Stedenband ontwikkelt zich in Haarlem steeds meer als een vrijwilligersorganisatie met een  
professionele coach in de persoon van Dik Bol. Dit jaar werd het Haarlemse kantoor bemand met zes 
vrijwilligers en tien stagiaires. Ondanks de grote druk zijn er veel activiteiten uitgevoerd en hebben 
vijf CIOS -studenten gedurende zes weken stage gelopen in Mutare. 

 
Ook veel van onze partners hebben het moeilijk door het nieuwe Rijksbeleid rond  
ontwikkelingssamenwerking. Vorig jaar werd al een aantal, zoals COS Noord-Holland en COS Zuid-
Holland, opgeheven. Deze ontwikkeling zet door. De NCDO heeft een sterke beperking van haar taak  
opgelegd gekregen en onze partners Impulsis, HIVOS en CORDAID zijn ernstig gekort. Voor Impulsis  
betekende dit dat zij pas dit voorjaar wist welke van onze projecten konden worden ondersteund en  
voor welk bedrag.  
Dit jaar krijgen wij € 20.000,- voor onze gezondheidszorgprojecten. Goed nieuws is  
dat er op de valreep van 2011 vanuit de NCDO-KPA-subsidieregeling en het Eureka Achmeafonds  
een bedrag van ca. € 100.000,- beschikbaar kwam om in Mutare aan de diverse projecten te  
besteden. Hiermee is in Mutare een groot aantal mensen opgeleid tot sportcoach, zijn actieve  
wijkraadsleden opgeleid in computervaardigheden en het organiseren van wijkwerk, en is er een  
begin gemaakt met de bouw van een bedrijventerrein in de wijk Hobhouse. Dit was het laatste jaar  
dat er gebruik gemaakt kon worden van de subsidieregelingen van het NCDO. 
 

 
Omdat de overheid steeds verder terugtreedt als subsidiegever, oriënteren wij ons meer en meer op  
particuliere donateurs en het bedrijfsleven als sponsor. Dat is geen gemakkelijke markt, omdat alle  
organisaties tegenwoordig in dezelfde vijver vissen. Sinds vorig jaar werven we geld met de 
fondswervingscampagne 100 Faces. Met deze campagne wordt er gezicht gegeven aan honderd 
vrijwilligers in Mutare die zich inzetten voor de sport- en gezondheidsprojecten aldaar.  

 
Nieuw dit jaar is dat de voormalige werkgroep Huisvesting inmiddels een zelfstandige stichting is  
geworden. Die stichting is in het leven geroepen, omdat er als vervolg op het huidige project in  
stadsdeel Hobhouse een nieuw woningbouwproject met huur- en koopwoningen in het stadsdeel  
Chikanga wordt ontwikkeld. Het project heeft een geschatte investering van circa 2,5 miljoen euro. 
Om het risico voor de Stedenband te verkleinen, is hiervoor een nieuwe stichting opgezet die gebruik  
maakt van de kennis en faciliteiten van de Stedenband in Haarlem en Mutare.5 
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2. Algemeen 
 
Staf Haarlem  
Het team van vrijwilligers en stagiaires van de Stedenband in Haarlem komt één maal per maand 
bijeen om de lopende zaken en de ontwikkeling van projecten te bespreken. In 2012 werd het 
bureau in Haarlem bemand met één betaalde medewerker, zes vrijwilligers en een tiental stagiaires. 
De meeste vrijwilligers werken een à twee dagdelen op het kantoor.  

 
Bestuur in Haarlem 
Het bestuur in Haarlem bestaat uit zes leden die tien keer per jaar bij elkaar komen. In het eerste 
halfjaar heeft het bestuur een afscheidsbijeenkomst georganiseerd voor de voormalige ID-
medewerkers en ontwikkelde het een strategisch beleidsplan voor de Stedenband. De relatie tussen 
Stichting Huisvesting Haarlem-Mutare en Stichting Stedenband Haarlem-Mutare zal met een 
convenant worden geregeld. Er is sinds afgelopen jaar een comité van aanbeveling , een waardevol 
hulpmiddel bij contacten bij potentiële sponsoren. 
 
Staf Mutare 
Sinds oktober 2009 is er een staf actief in Mutare bestaande uit vier lokale coördinatoren : sport, 
huisvesting, cultuur/onderwijs, gezondheidszorg. Algemeen coördinator Gift Sanyanga, , heeft de 
centrale regieen zorgt voor meer samenwerking en samenhang tussen de  
verschillende sectoren van de Stedenband. Daarnaast zijn er vier medewerkers actief: twee voor 
sport (field officer en fitnesscoach) , een voor de bibliotheek en een voor het buurthuis/bouwbureau. 
Deze medewerkers ondersteunen een groot aantal vrijwilligers die actief is als peer educator, 
caregiver, sportcoach of als wijkraadslid in de wijk Hobhouse.6 
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Bestuur Mutare 
Het bestuur bestaat uit zeven leden. Dit bestuur is de counterpart van het bestuur van de Stichting 
Stedenband Haarlem-Mutare. De staf is aan dat bestuur verantwoording verschuldigd. Hierdoor 
ontstaan duidelijk afgescheiden verantwoordelijkheden en zijn beter afspraken te maken over 
samenwerking en uitvoering van projecten. Het bestuur en de staf zijn ook verantwoordelijk voor de 
contacten met de gemeente. Sinds kort is deze organisatie als rechtspersoon geregistreerd onder de 
naam: Manicaland Community Development Link- MCDL. Er is gekozen voor een neutrale naam, 
zonder de woorden Stedenband en Haarlem erin om hiermee ook financiering van Zimbabwaanse 
organisaties mogelijk te maken. 
 
Oriëntatiereizen 
Om de activiteiten in Haarlem en Mutare te evalueren en nieuwe projecten te ontwikkelen, zijn er 
verschillende bezoeken gebracht aan beide steden. In de zomer van 2012 bezocht de Haarlemse 
Stedenbandcoördinator Dik Bol de partnerorganisaties in Mutare, mogelijke partners in heel 
Zimbabwe en de Nederlandse Ambassade. Met de partnerorganisaties in Mutare besprak hij de 
mogelijkheden om met steeds beperktere middelen het werk van de Stedenband te blijven 
uitvoeren. 
 
In oktober bezocht de Mutarese Stedenbandcoördinator Gift Sanyanga Nederland. Hij sprak met de 
belangrijkste financiers, opende de tentoonstelling Hope is Vital in Galerie Kunstenaars Noord-
Holland en had interviews met onder meer de Wereldomroep, Haarlem 105 en het Haarlems 
Dagblad. 
 
Verder gaf de Stedenband ondersteuning aan reizen van Stichting Kutenda Fonds, Advocaten zonder 
Grenzen, Stichting Huisvesting Haarlem-Mutare en Stichting Kura Uone. 
 
De partnerorganisatie uit Mutare zond Haarlem een uitgebreid verslag van de projecten aldaar: zie  
bijlage. Bij de verschillende hoofdstukken wordt ernaar verwezen. Dik Bol, vertegenwoordigers van 
Advocaten zonder Grenzen ondernamen de oriëntatiereizen op eigen kosten.  
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3. Campagne100 Faces 
 
De Stedenband is vorig jaar een  
campagne begonnen onder de titel  
100 Faces om geld op te halen voor  
de Sportleaders van MHS, Peer  
Educators van THPP en de  
Caregivers van de Home Based  
Care. In de campagne worden de  
mensen gepresenteerd die het  
daadwerkelijke werk in Mutare  
doen en daarmee een belangrijke 
bijdrage leveren aan hun  
samenleving. 
Van de personen in Mutare zijn  
profielen gemaakt die worden  
gepresenteerd op de website en  
via de contacten in sociale media, 
zoals Facebook. Voor de campagne  
zijn folders gemaakt, is een website  
ontwikkeld, een lezing gegeven  
voor de Rotary, een benefietdiner  
georganiseerd met het Sterren  
College. Bovendien is er een  
benefietparty georganiseerd in de  
Haarlemse stationsrestauratie, een  
sponsorloop georganiseerd tijdens  
de Grachtenloop en is een aantal  
andere kleinschalige sport- en  
sponsoractiviteiten uitgevoerd. Een benefietconcert in de Lichtfabriek is uitgesteld tot een later  
tijdstip. .  
 
Hierbij een overzicht van enkele activiteiten die in het kader van 100 Faces zijn uitgevoerd in 2012. 
 
Benefietdiner i.s.m. het Sterren College 
Op woensdag 22 februari 2012 organiseerde de Stedenband Haarlem-Mutare in samenwerking met 
de afdeling Horeca van het Haarlemse Sterren College een benefietdiner. De opbrengst van het diner 
kwam ten goede aan de mensen die zich in Mutare inzetten voor hun medemens.  
De netto opbrengst van de avond was € 1772,15. Door de ontwikkelingsorganisatie ICCO werd het 
bedrag verdubbeld. 
 
Haarlem-Mutare Cup 
Op 20 april werd de eerste editie van de Haarlem-Mutare-Cup georganiseerd, samen  
met de trainers van voetbalvereniging Alliance ’22. Alle f-pupillen waren onderverdeeld in tien teams  
die alle een Afrikaans land vertegenwoordigden. De teams waren verdeeld over twee poules  
waarvan de bovenste twee zich voor de finale plaatsten. 
Dankzij fotograaf Susan van Velzen kunt u de foto’s bekijken in het fotoalbum: 
https://picasaweb.google.com/101520990515783928160/HaarlemMutareCup20128    

https://picasaweb.google.com/101520990515783928160/HaarlemMutareCup20128
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Benefietparty Stationsrestauratie 
Op vrijdagavond 27 april organiseerde de Stedenband Haarlem-Mutare in samenwerking met Hakim  
Traïdia en een Zimbabwaanse live band een benefietavond in de Stationsrestauratie 3e klas op spoor  
3 van het Station Haarlem. 
 
Er waren Afrikaanse hapjes en Afrikaanse kunst te koop en Maurits Groen demonstreerde een led 
lamp met zonnepaneel, speciaal ontwikkeld voor de derde wereld. Hakim vertelde een spannend 
verhaal over zijn ervaringen in Mutare dat hij een aantal jaren geleden bezocht.  
Onder leiding van Allen Mapingure, de oprichter van het Mutarese kindertheater Ichyppa traden  
samen met Hakim twee Afrikaanse collega’s op met een gelegenheidsband met swingende  
Zimbabwaanse muziek. Allen heeft in Mutare gespeeld met de ZIMFELLAS en is daarnaast dichter.  
Twee dj’s zorgden ervoor dat er tot in de kleine uurtjes kon worden gedanst. Salsamotion stelde de  
zaal kosteloos ter beschikking. De opbrengst van een kleine € 300,- komt ten goede aan de campagne  
100 Faces. 
 
 
Hockey clinic Alliance 
Op 16 juni 2012 organiseerde  
Dominique Lohuis van Alliance  
met Dames 1 een clinic voor de  
jeugd. De clinic is een stage 
opdracht van Dominique, die een 
opleiding volgt bij CIOS en  
stagiair was bij de Stedenband.  
Tijdens deze clinic werd extra  
informatie gegeven over het  
werk van de Stedenband, de  
sportprojecten in Mutare en de  
campagne 100 Faces. 
 
Grachtenloop 
Op 15 juni liepen 22 mensen voor  
de Stedenband mee met de  
Haarlems Dagblad/Life Fit-Grachtenloop. Voorafgaande aan de loop werd er een wekelijkse  
looptraining verzorgd voor de deelnemers als een stage opdracht.  
 
Afrikaweek Sterrencollege. 

 Van maandag 2 t/m  
donderdag 7 juli hield het  
Haarlemse Sterren College  
haar themaweek Afrika.  
Speciale aandacht was er  
voor de zusterstad  
Mutare. Voor de eerste 
klassen organiseerde het  
college een sponsorloop.  
Alle opbrengsten gaan  
naar de 100  
gezondheidswerkers en  
sportleaders in Mutare. 
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Zilveren Kruis Achmealoop 
Op 30 september, tijdens de 28ste editie van de Zilveren Kruis/Achmealoop, liep een groot aantal  
mensen voor de Stedenband mee. Van de 27 deelnemers hebben er 22 de 5 kilometer gelopen, vier  
de 10 kilometer en een deelnemer liep de halve marathon.  

  
 

Heemstedeloop 
Op 28 oktober liepen er 22 mensen, waaronder een aantal kinderen voor de Stedenband mee met de  
Heemstede Loop . 
 
1%club 
Via de 1% club is € 5.000,- ingezameld voor opzet van een kippenfarm als inkomstenbron voor het  
sportproject. Afgelopen zomer bezocht Dik Bol, coördinator van de Stedenband Haarlem-Mutare, het  
Chikanga Sportfield, waar binnenkort m.b.v. een groot aantal donateurs uit Nederland een  
kippenfarm wordt gestart. Dik vertelde aan de Mutarese sportcoördinator Joseph Nyakurumba over  
alle donaties die via de sponsorloop van Jaap van Baar waren vrijgekomen. Joseph was ontzettend  
blij met dit initiatief. Een groot aantal Zimbabwaanse jongeren is betrokken bij het sportproject, dat  
een belangrijk rolmodel is voor de jongeren in heel Mutare. 
Deze nieuwe kippenfarm is een belangrijk middel om straks eigen inkomen te genereren voor de  
jongeren die betrokken zijn bij het sportproject. Sport leeft heel sterk in Mutare. Niet alleen  
teamsport maar ook community sport is een belangrijke activiteit van de Mutare-Haarlem 
Sportleaders. Deze zomer kregen ze daarbij versterking van vijf CIOS-studenten die schoolsport en  
community sport gaven gedurende zes weken. Dat kan omdat de opleiding tot Mutare-
HaarlemSportleaders erkend is als leerbedrijf bij de Nederlandse overheid. De vijf Haarlemse 
studenten die  
geheel op eigen kosten naar Mutare waren gereisd om deze fantastische ervaring op te doen, 
hebben een geweldige tijd gehad en volgend jaar komen twee van hen zeker weer terug. Ze kunnen  
dan de kippenfarm zien die met hulp van alle donateurs en de 1% club tot stand gekomen is. 
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4. Stichting Huisvesting Haarlem-Mutare. 
 
Sinds eind vorig jaar zijn de huisvestingsprojecten van de Stedenband ondergebracht in een aparte  
stichting, de stichting Huisvesting Haarlem-Mutare. Het bureau van de stichting Stedenband Haarlem  
Mutare en onze counterpart in Mutare verrichten nog steeds werkzaamheden voor de  
huisvestingsprojecten. De wijze waarop wordt in een convenant geformaliseerd. De verslaglegging  
van dit specifieke huisvestingsproject ligt bij deze stichting. 
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5. Wijkopbouw Hobhouse en Chikanga 
 
In Hobhouse is een wijkcomité actief dat de bewoners betrekt bij het verbeteren van de  
voorzieningen 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 met veel jonge gezinnen. Het comité werkt vanuit het wijkcentrum waar  
HMHFT ook is gevestigd en is ook betrokken bij de oprichting van een bibliotheek in Hobhouse (zie  
cultuur). 
In 2012 is er een project gestart om de wijkopbouw in beide wijken verder te ontwikkelen. Dit is  
mede mogelijk gemaakt met bijdragen van het Eureko/Achmea-Fonds en de NCDO-KPA - 
subsidieregeling. In totaal werd er in 2012 ruim € 100.000,- geïnvesteerd in drie zaken. Deze subsidie  
is inmiddels uitgegeven en de verantwoording is door beide subsidiegevers geaccepteerd en  
afgehandeld. 
 
Home industrie 
Door de gemeente Mutare werd in de wijk Hobhouse een terrein beschikbaar gesteld om kleine  
bedrijfjes te kunnen opzetten. Het terrein zal worden geëxploiteerd door Citylink. Zomer 2012 is het  
uitgezet en zijn er bouwmaterialen aangeschaft.  
 
Opleidingen. 
Met dit project is een groot aantal mensen opgeleid. Sportcoaches kregen trainingen op specifieke  
sportvaardigheden. Actieve wijkbewoners kregen een cursus computergebruik en  
vergadertrainingen. Er werden opleidingen gegeven voor gezondheidswerkers en zestien mensen  
werden opgeleid als vakman in de bouw.  
 
Democratisering en cultuur 

Op basis van een Pedare (volksraadpleging) werd er een theaterstuk ontwikkeld over democratie dat  
in een groot aantal wijken in Mutare is opgevoerd. 
Al deze activiteiten zijn uitvoerig beschreven in het 2012 Projects Narrative Report, dat als bijlage is  
toegevoegd 
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6. Sport 
 
Fondswerving voor MHS 
Doel: fondsen werven voor projecten in Mutare 
en aandacht voor sport  in een 
ontwikkelingsland. 
 
In het eerste halfjaar van 2012 hebben twee  
Hbo-studenten van de opleiding Sport en  
Bewegen van Inholland een aantal activiteiten  
ontwikkeld, zoals de Haarlem-Mutare-Cup bij de  
voetbalvereniging Alliance, een sponsorloop en  
een panna-toernooi. In samenwerking met  
jongerencentrum Flintys hebben de studenten  
tijdens de Houtnacht en het Houtfestival twee  
dagen een panna-toernooi georganiseerd. Op 22  
juni organiseerden ze een sponsorloop met 22  
deelnemers tijdens de Haarlems Dagblad/Life fit 
Grachtenloop. Een andere stagiaire organiseerde 
een sponsorloop tijdens de Achmealoop van 30  
september.  
De stagiaires waren ook betrokken bij de andere activiteiten van de Stedenband rond de  
fondswerving van de campagne 100 Faces. Deze campagne is in 2011 van start is gegaan voor Home  
Based Care, Peer Education en Sport. In de actie worden de mensen die het werk doen in Mutare 
belicht. Het streven is voldoende donoren te vinden om de projecten in de toekomst te financieren.  
Daarbij wordt tevens aandacht gevraagd voor de positieve bijdrage die mensen in hun gemeenschap  
leveren. Inmiddels is de Stedenband aangesloten bij de 1% club en is ook daar geld ingezameld voor  
de Mutare-Haarlem-Sportleaders. 
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CIOS Stages in Mutare 
Doel: CIOS-studenten leren activiteiten op te zetten en te functioneren in een andere culturele  
Omgeving. 
 
Vijf CIOS-studenten vertrokken op 21 juni 2012 voor een stage van zes weken naar Mutare bij de  
Mutare-Haarlem-Sportleaders (MHS). MHS is een door Calibris1 
erkende stageplek. CIOS-studenten  
kunnen daarom officieel stage lopen bij MHS in Mutare. Tijdens de stage leren de studenten om te  
functioneren in een (cultureel) andere omgeving. Ze organiseerden samen met de Sportleaders een  
sportfestival in Mutare. Daarnaast gaven ze les op een aantal basisscholen en middelbare scholen en  
deden gemeenschapssport op de sportvelden in Hobhouse en Chikanga. Via nieuwsbrieven hielden  
ze de achterban op de hoogte. 
Bij terugkomst in Nederland waren ze betrokken bij de voorbereiding van de volgende groep CIOS-
studenten die in het voorjaar van 2013 naar Mutare gaan. 

 
 
 
Door het stopzetten van het uitwisselingsprogramma SBOS moeten de CIOS-studenten zelf hun reis- 
en verblijfkosten betalen. Voorafgaande aan hun uitzending hebben zij teambuildings-activiteiten bij  
de Stedenband gedaan, zijn er gastlessen gegeven op het CIOS en hebben ze geld genererende  
activiteiten uitgevoerd om o.a. sportactiviteiten in Mutare mogelijk te maken.  
 
Kenniscentrum Calibris is verantwoordelijk voor de erkenning van leerbedrijven en voor het 
onderhoud van de kwalificatiestructuur voor de sectoren Zorg, Welzijn en Sport. 
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CIOS Stages Haarlem 
Doel: CIOS studenten betrekken bij ontwikkelingssamenwerking 
 
Twee CIOS-studenten liepen in het schooljaar 2011/2012 stage bij de Stedenband. Ze organiseerden  
activiteiten op scholen en bij sportverenigingen in Haarlem. Voor hun medestudenten die naar  
Mutare gingen ontwikkelden ze sportlessen en gaven ze andere ondersteuning.  
 
 
Uitwisselingsprogramma SBOS 
N.B.: Dit programma is door het ministerie stopgezet. 
. 

 
Challenge Day 2012  
Doel: zoveel mogelijk mensen in Haarlem, Mutare en mogelijk andere zustersteden een kwartier lang  
te laten bewegen en op een speelse manier te betrekken bij ontwikkelingssamenwerking en  
millenniumdoelen.  
 
In overleg met onze Stedenband-ambassadeur Elco van der Geest hebben we dit jaar besloten in  
plaats hiervan de grootste judoclinic van Nederland op te zetten. Hiervoor waren alle  
voorbereidingen getroffen en is er intensief geworven bij de judoscholen in Kennemerland. Op het  
laatste moment echter bleek dat de animo vanuit de scholen te gering was om dit plan door te laten  
gaan. 
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7. Gezondheidszorg 
 
Ook in 2012 heeft de  
Stedenband met  
gelden van Impulsis,  
stichting De Vier  
Gebroeders en  
andere fondsen veel  
activiteiten ontplooid  
voor de voorlichting  
van jongeren door  
jongeren (peer  
education) en de  
thuiszorg door  
vrijwilligers (Home  
Based Care). De  
resultaten van dit  
werk worden  
uitvoerig beschreven  
in het bijgevoegde  
narrative rapport. 
 
Home Based Care 
Voor het Home Based Care-project is geld beschikbaar voor verzorgingsmaterialen, beschermende  
kleding en eenvoudige verzorgende middelen. De circa  50 caregivers krijgen een kleine vergoeding.  
Daarnaast worden er cursussen opgezet voor de caregivers en is er een begin gemaakt met het geven  
van voorlichting aan de familie van de zieken die ze bezoeken. 
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Peer Education 
Sinds eind 2009 werken de peer educators van het Teen HIV Prevention Programme (THPP) samen  
met gehandicapte jongeren, die eveneens worden opgeleid tot peer educators. THPP verzorgt de 
faciliteiten voor  
de peer educators. In totaal werken er nu 25 peer educators in Mutare. 
De peer educators zijn actief in vier jongerencentra en bereiken zo’n 2500 jongeren per maand.  
Er worden spellen, clubs, groepsdiscussies en andere gesprekken georganiseerd. De peer educators  
zijn ook beschikbaar voor individuele gesprekken. Activiteiten worden verder georganiseerd bij het  
Sanganai Deaf Centre en bij het 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  
2013 plaats. Dit bedrag wordt verdubbeld via de KPA-regeling van de NCDO. 
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8. Onderwijs 
 
Wij hebben afscheid genomen van onze betaalde onderwijsmedewerker. Zij was zoals eerder gemeld 
in het jaarverslag al geruime tijd ziek. Sinds  
voorjaar 2012 wordt het werk voor de onderwijsprojecten uitgevoerd door vrijwilligers. Eerste  

prioriteit was om het 
onderwijsproject ‘Een reis naar 
Mutare ‘ voor de basisscholen te 
actualiseren.  
Dit voorjaar zijn alle scholen in  
Haarlem en omgeving benaderd  
voor schooljaar 2012/2013 Het  
project wordt zo mogelijk  
uitgevoerd in samenwerking met  
de WakaWaka foundation. Die  
samenwerking heeft tot doel om  
mobiele ledlampjes op zonne-
energie beschikbaar te krijgen  
voor schoolkinderen in Mutare. 
 
In Haarlem geven we verder  
invulling aan de 

millenniumdoelstellingen met de onderwijsprogramma’s ‘Reis naar Mutare’ (basisonderwijs) en  
‘Zimsurf’ (voortgezet onderwijs). 
 
Een reis naar Mutare 
Doel: leerlingen van Haarlemse basisscholen kennis laten maken met het dagelijks leven van 
kinderen in een stad in Afrika.  
 
‘Een reis naar Mutare’ bestaat uit een lespakket met acht themakisten, een tentoonstelling en een  
sportmodule. Per groep is een  
apart lespakket gemaakt, gericht  
op onderwerpen die aansluiten bij  
de belevingswereld van de leerling.  
Bij elk lespakket hoort een kist met  
Afrikaanse materialen. Daarnaast is  
een sportpakket toegevoegd,   
gericht op alle groepen onder de  
titel ‘Back to Basic’ en twee 
speurtochten Afrikaanse kunst (een  
voor jongere leerlingen en een voor  
oudere leerlingen) verbonden aan  
de beeldenroute in de Damast- en  
Spaarnoogstraat in Haarlem en een  
cursus Afrikaanse muziek. Voor het  
digitale schoolbord is een  
educatieve Gierzwaluw Site  
ontwikkeld. 
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Het lespakket wordt aangeboden aan alle Haarlemse basisscholen voor een sterk gereduceerd tarief  
(€ 50 i.p.v. € 250,-) waarbij de deelnemende school een inspanningsverplichting aangaat voor een  
fondswervende activiteit voor de Stedenband.  
 
Scholenkoppeling tussen Haarlem en Mutare  
In het schooljaar 2012/2013wordt een combinatie ontwikkeld met de WakaWaka Foundation  
waarbij Haarlemse scholen zullen worden gekoppeld aan scholen in Mutare.  
Het doel daarvan is meerledig. Voor de scholen in Haarlem en Mutare is de koppeling een vorm van  
wereldburgerschapontwikkeling. Kennismaking met diversiteit vergroot het referentiekader van de  
leerlingen en de leerkrachten.  
De Haarlemse scholen wordt gevraagd om geld genererende  
activiteiten te ondernemen om met de opbrengst het aanschaffen van WakaWaka verlichting  
mogelijk te maken en daardoor alle negatieve gevolgen van fossiele verlichting (brandgevaar,  
luchtvervuiling, CO2-uitstoot) te elimineren. Ondersteund door het NME worden de leerlingen  
geïnformeerd over duurzaamheid in diverse vormen.  
 
Om de betrokkenheid van Haarlemse en Mutarese scholen bij het project te verstevigen en de  
wederzijdse vriendschapsbanden te versterken, is de Scholenlink Haarlem-Mutare opgezet. Dit houdt  
in dat voor het schooljaar 2012-2013 acht basisscholen en drie scholen voor voortgezet onderwijs in  
Haarlem gekoppeld worden aan overeenkomstige scholen in Mutare. Voor het basisonderwijs zijn  
dat de: 
 
Bos en Duinschool    X  Murahwa Primary School, 
Bos en Vaartschool    X  Chikanga Primary School, 
Basisschool De Talenten   X  Fernvalley Primary School 
De Wadden (Molenwijk)   X  Rujeko Primary School 
Basisschool De Dolfijn    X  Chirovakamwe Primary School 
De Wadden (Boerhaavewijk)   X  Sakubva Primary School 
De Molenwiek Montessorischool  X  Sacred Heart Hobhouse Primary School 
Basisschool De Kring,òf    X Dangamvura Primary School 
De Molenwiek Daltonschool  x Sacred Heart Hobhouse Primary School 
 
Een aantal van deze scholen heeft direct contact gelegd en leerlingen zijn begonnen met het  
uitwisselen van verhalen en tekeningen. 
 
Afrikaweek op het Sterren College 
De schoollink voor het voortgezet onderwijs komt wat moeizamer op gang door het jaarprogramma  
dat doorgaans al vastligt. De leerlingen van het Sterren College hebben met diverse activiteiten  
tijdens hun ‘Afrikaweek’ wel een bedrag van € 800 opgehaald en geschonken aan het 100 Faces 
Project, één van de diverse andere door de stedenband ontwikkelde activiteiten in Mutare. 
 
Een reis voorbij de Evenaar  
Doel: leerlingen van basisscholen kennis laten maken met het dagelijks leven van kinderen in Afrika  
d.m.v. digitale leermiddelen. 
 
In 2012 was er geen capaciteit om dit programma verder te ontwikkelen. In 2013 wordt een aanvang  
gemaakt met ‘Een reis voorbij de evenaar’. Doel is een programma voor het digitale schoolbord te  
maken dat in het verlengde ligt van ‘Een reis naar Mutare’. Het gaat hierbij niet om een eenvoudige  
omzetting van het bestaande programma naar een digitale versie, maar om een algehele herziening  
van het onderwijspakket. 
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Voor de realisering van dit programma is samenwerking nodig met een hogeschool (stages) voor de  
digitale component en een universiteit voor de onderwijsinhoudelijke kant. 
 
Educatief lesprogramma Zimsurf 
Doel: middelbare scholieren laten kennismaken met de problemen van een land in Afrika. 
 
Zimsurf is een internetprogramma gericht op leerlingen van VMBO, HAVO en VWO. Het sluit aan op 
het competentiegericht leren. In het programma staan profielen aan de hand waarvan de leerlingen  
opdrachten uitvoeren. In 2009/2010 is voor het programma een content management systeem  
gemaakt en is het programma geactualiseerd. Tevens is een aantal profielen toegevoegd zoals die  
van watermanager. 
 
Het vernieuwde Zimsurf werd gepresenteerd tijdens de Onderwijsbeurs in januari 2011, waarna de  
Stedenband een publiciteitscampagne organiseerde en scholen gericht benaderde met het verzoek 
het programma in hun lespakket op te nemen. De kick-off van het programma was in het voorjaar 
2011 in de Schoter Scholengemeenschap. Op woensdag 13 juni hebben we deelgenomen aan de 
trainings- en netwerkdag van NCDO over wereldburgerschap in het onderwijs en daar ook Zimsurf 
gepromoot. 
 
Er wordt regelmatig informatie gegeven over Zimsurf door leraren in het middelbaar onderwijs en 
we verwachten dat een aantal scholen het programma zal  gaan gebruiken in het nieuwe schooljaar. 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verdere activiteiten in Mutare 
Naast de scholenkoppeling en de ondersteuning van het Kutenda schoolboekenfonds, wordt via de  
cultuurcoördinator van de Stedenband ook Traditional Dance gestimuleerd en is in de wijk Hobhouse  
een bibliotheek gesticht. 
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Bibliotheek Hobhouse 
In Hobhouse is een bibliotheek opgezet die wordt beheerd door de Stedenband Haarlem-Mutare. De  
bibliotheek wordt gebruikt door de 4000 bewoners van dit afgelegen stadsdeel. Er is een relatie met  
de Sacred Heart Primary school. De kinderen van de school kunnen tijdens hun pauzes gebruik  
maken van de bibliotheek waar ook een internetvoorziening  is voor de buurt is. 
  

 

Het stadsdeel Hobhouse is een nieuwbouwwijk op 15 km van het centrum met nog steeds erg weinig 
voorzieningen. Voltrots laat Munashe de bibliotheek zien?. Naast boeken is er een leeshoek en sinds 
kort is er ook een internetverbinding en kaner gekopieerd worden, een belangrijke wijkvoorziening. 
Erg belangrijk is ook dat er een samenwerking is met de SacredHeart Primary School. De kinderen 

van deze basisschool kunnen tegen een lage prijs boeken lenen in de bibliotheek enmaken daar graag 
gebruik van. Het is de eerste school in Hobhouse. Voorheen moesten de kinderen soms meer dan 5 

kmnaar het naastgelegen stadsdeel Dagamvura lopen om naar school te gaan. Dat behoort nu gelukkig 
tot het verleden.De bibliotheek startte met een inzamelingsactie in Haarlem van Engelstalige boeken, 
een initiatief van de Haarlemsetheatermaker Rieks Swarte. Met de campagne Leeshonger werden er 

voorleesavonden van Zimbabwaanse literatuurgeorganiseerd in de Haarlemse stadbibliotheek. In de 
hele regio Kennemerland werden via scholen, bibliotheken enboekwinkels circa  5000 boeken 

ingezameld. Veel sponsoren zorgden ervoor dat er een grote zeecontainer naar Mutaregestuurd werd. 
Met hulp van de Nederlandse ambassade werd de container verbouwd tot bibliotheek. Met een 

andere actie werd er later een dak boven de container gebouwd (tegen de hitte) en werd hij vrolijk 
blauw gespoten. Een groepje 

vrijwilligers zorgt ervoor dat deze wijkvoorziening een belangrijke bijdrage geeft aan de leesbaarheid 

van de wijk 
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9. Cultuur 
 
Gierzwaluwproject 
Het twintigjarig bestaan van de Stedenband werd gekoppeld aan het voortbestaan van de  
gierzwaluw. Deze vogelsoort is bedreigd en heeft een beschermde status gekregen. De grootste  
grootste bedreiging  vormt de verdwijning van geschikte broedgelegenheden. De 
beschermde vogel verbindt Afrika met Europa: een wereldburger met vleugels. Aan de hand van de  
bedreigingen van de gierzwaluw (in Afrika de klimaatverandering en het oprukken van de woestijn) 
wordt duurzaamheid onder de aandachtgebracht. Het vogeltje laat ook zien hoe twee werelddelen 
met elkaar verbonden zijn en toont aan hoe belangrijk solidariteit is. Dat gebeurt in het 
lesprogramma op school en in het theaterstuk ‘De Gelukkige Prins’ van Oscar Wilde, waarin een 
zwaluw de rijkdom van een dode prins verdeelt onder de armen in de stad (uitgevoerd in de 
Toneelschuur door Rieks Swarte, het Wings Ensemble, Gerrie de Vries, Javier Lopes de Pinon en 
Wijnand Stomp). 
 
We voerden het project met vele partners in de stad uit. Een werkgroep van betrokkenen bij de  
Stedenband, de gemeente Haarlem, de Haarlemse bibliotheken, de vogelbescherming en Haarlemse  
kunstenaars hield zich bezig met het ontwikkelen van het programma. 
 
De laatste stand van zaken:  
 
Educatieve website 
 
Er is een educatieve website ontwikkeld voor het basisonderwijs http://www.haarlem-
mutare.nl/gierzwaluw/  

 
NME centrum ter Kleef Opening 
educatieve tentoonstelling 
Gierzwaluw, ver weg en ook dichtbij  
Vrijdag 9 maart opende burgemeester  
Bernt Schneiders, samen met  
woningbouwdirecteur Victor  
Verhoeven van Pré Wonen en de 
kinderen van  
basisschool de Cirkel en de VMBO 
opleiding Sterren College de  
tentoonstelling ‘De Gierzwaluw, ver  
weg maar ook dichtbij’. De heren  
Schneiders en Verhoeven schroefden  
gezamenlijk met hulp van de leerlingen  
een gierzwaluwnestkastje in elkaar. Zo  

werd symbolisch de educatieve tentoonstelling geopend in het Haarlemse Natuur- en Milieu 
Educatiecentrum ‘Ter Kleef’, Kleverlaan 9 (Stadskweektuin). De tentoonstelling is gemaakt voor de 
hoogste klassen van de basisschool en was tot 15 juni te bezichtigen. http://youtu.be/8J9wkFCIL1A  
 
 
 
 

http://www.haarlem-mutare.nl/gierzwaluw/
http://www.haarlem-mutare.nl/gierzwaluw/
http://youtu.be/8J9wkFCIL1A
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Tentoonstelling in Bibliotheek Noord. 
Op donderdag 7 juni werd de educatieve tentoonstelling ‘Gierzwaluw ver weg maar ook dichtbij‘ in  
de stadsbibliotheek Haarlem-Noord geopend. Dat gebeurde met groep 7 van basisschool “de  
Dolfijn”, Hakim (bekend van Sesamstraat) en gierzwaluwdeskundige Jos Slenter. Er werd een verhaal  
verteld over de leefwereld van de gierzwaluw. De tentoonstelling duurde tot 17 juli 2012.22 
 
Tentoonstelling in de Waag 
Van 19 juli t/m 19 augustus organiseerde de kunstenaarsvereniging KZOD in De Waag de  
Beeldende kunsttentoonstelling ‘een vlucht gierzwaluwen’, de gierzwaluw en nestkastjes in 
samenwerking met de Stedenband. De tentoonstelling werd op 22 juli geopend door Tanja Lubbers, 
cultureel medewerker van het HIVOS. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nestkastjes en lessen op basisscholen 
In samenwerking met de afdeling-Hout van het Haarlemse Sterren College zijn er 250 nestkastjes  
gezaagd die door leerlingen van een aantal basisscholen in elkaar zijn gezet in de Haarlemse  
stadskweektuin. Leerlingen van het Sterren College en vrijwilligers hielpen hierbij. Op scholen  
werden gastlessen gegeven over de Stedenband en de gierzwaluw. Woningcorporatie Pré Wonen zal  
de 125 nestkastjes ophangen aan gevels van een aantal woningen in Haarlem. 
 
Op zaterdag 30 juni om 14.00 u. werden de eerste nestkasjes opgehangen. Dat gebeurde in de  
Slachthuisbuurt door wethouder Jack van der Hoek (dierenwelzijn) en de al eerder genoemde 
directeur van Pré Wonen,  
Victor Verhoeven, met behulp van een brandweerauto. Alle kinderen die hebben meegewerkt aan  
het project waren uitgenodigd om bij deze feestelijke gebeurtenis aanwezig te zijn in speeltuin  
Kindervreugd. Daar was ook de educatieve tentoonstelling te zien en werd uitgebreid aandacht  
besteed aan de Stedenband en gierzwaluw. 
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Overige voorlichting. 
In samenwerking met het Wereld Natuur Fonds werd een voorlichtings- en bouwdag georganiseerd  
voor de jongerenafdeling de Rangers. Tijdens het voorjaarsevenement in de Stadskweektuin was de 
stedenband aanwezig met haar informatiewagen en gaf rondleidingen in het NME centrum bij de 
tentoonstelling Gierzwaluw, ver weg en ook dichtbij. 
 
`De Gelukkige Prins’ naar Oscar Wilde.  
De muziektheatervoorstelling werd opgevoerd in de Haarlemse Toneelschuur  op 27 januari 2013 
door professionele Nederlandse kunstenaars o.m. het Wings Ensemble (medewerkers Holland 
Symfonie o.l.v .Leendert Booyens), Rieks Swarte, Javier Lopez de Pinon , Wijnand Stomp en als 
zangeres/vertelster Gerrie de Vries 
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10. Redactie Stedenbandkrant en website 
 
Door het wegvallen van de ID-medewerkers van de Stedenband is ook een aantal vrijwilligers van de 
redactie gestopt met hun werkzaamheden. De Stedenbandkrant verschijnt voorlopig niet. 
 
Inmiddels is met succes een aantal nieuwe medewerkers gevonden. Begin 2013 is er voor Stichting 
Haarlem-Mutare dankzij hun inspanningen een geheel nieuwe website gelanceerd. 
Maandelijks zal een nieuwsbrief per mail worden verzonden aan diegenen die zich daar destijds voor  
hebben opgegeven. De nieuwsbrieven van januari en februari 2013 zijn inmiddels verstuurd en ook  
op de website geplaatst. 
 
Sociale Media 
De stedenband heeft een Facebook pagina, die actueel wordt gehouden  en is aangesloten bij de 
portal voor ontwikkelingssamenwerking  www.Oneworld.nl en bij de social media-site Myworld. 
 
  

http://www.oneworld.nl/
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Youtube 
Dit jaar verschenen de volgende filmpjes van de stedenband op YouTube: 

Afrika themaweek bij het Sterrencollege Haarlem http://www.youtube.com/watch?v=zpS
PGoVgV-w  

Presentatie Nieuwspoort van WakaWaka http://www.youtube.com/watch?v=6V
VjT9N5Bh8&feature=relmfu  

Gierzwaluwen krijgen een thuis http://www.youtube.com/watch?v=YF
1fgCl9f-4&feature=relmfu  

Rennen voor Mutare (life fit Grachtenloop) http://www.youtube.com/watch?v=joi
n0GGPuIs&feature=relmfu  

Voorjaarsevenement Huis ter Kleef 2012 http://www.youtube.com/watch?v=b0
5BB7Y7u40&feature=relmfu  

Bezoek Gierzwaluwtentoonstelling door basisschool de 
Cirkel  

http://www.youtube.com/watch?v=KZL
7aVmvnU0&feature=relmfu  

De 100 gezichten van Mutare, Zimbabwe http://www.youtube.com/watch?v=Hw
TUbFJLmkk&feature=relmfu  

Stedenband presentatie ivm WakaWaka http://www.youtube.com/watch?v=_H
TmFbCaVq4&feature=relmfu  

2012 Opening tentoonstelling "De Gierzwaluw: Ver weg 
en ook dichtbij". 

http://www.youtube.com/watch?v=8J9
wkFCIL1A  

Campagne 100FACES http://www.youtube.com/watch?v=q1
V2_JT_YwU&feature=plcp  

Opening tentoonstelling Een vlucht Gierzwaluwen http://www.youtube.com/watch?v=EK
gr0lHooPc  

CIOS studenten lopen stage in Mutare, Zimbabwe http://www.youtube.com/watch?v=NQ
L1RMpG3-M  

Cat and Rat theater, Mutare Zimbabwe http://www.youtube.com/watch?v=53s
TzHnlhD0  

HOPE IS VITAL!!! Dansen op de Vulkaan in Mutare http://www.youtube.com/watch?v=4gc
INETz45o  

City Link Haarlem-Mutare Workvisit Gift Sanyanga 
autumn 2012 

http://www.youtube.com/watch?v=PT
Ng9NHNmE8  

Sponsorloop Haarlem-Mutare tijdens de Zilveren Kruis 
Achmea Loop 

http://www.youtube.com/watch?v=jo5
LZ6PkG-o  

Gift Sanyanga op bezoek bij Bos & Duinschool http://www.youtube.com/watch?v=bQ
o8dvRxsK4  

Graduation (uitreiking certificaten in Mutare) http://www.youtube.com/watch?v=J77
lQNBGFm0  

Gift Sanyanga visit Sterrecollege in Haarlem http://www.youtube.com/watch?v=nU
0FQWhbDg4  

Sinterklaas komt in Haarlem aan http://www.youtube.com/watch?v=uX
Py6HYBmOk  

Jaaroverzicht 2012 stedenband Haarlem-Mutare http://www.youtube.com/watch?v=gQ
A-1ATzjPk  

 
 
  

http://www.youtube.com/watch?v=zpSPGoVgV-w
http://www.youtube.com/watch?v=zpSPGoVgV-w
http://www.youtube.com/watch?v=6VVjT9N5Bh8&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=6VVjT9N5Bh8&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=YF1fgCl9f-4&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=YF1fgCl9f-4&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=join0GGPuIs&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=join0GGPuIs&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=b05BB7Y7u40&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=b05BB7Y7u40&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=KZL7aVmvnU0&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=KZL7aVmvnU0&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=HwTUbFJLmkk&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=HwTUbFJLmkk&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=_HTmFbCaVq4&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=_HTmFbCaVq4&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=8J9wkFCIL1A
http://www.youtube.com/watch?v=8J9wkFCIL1A
http://www.youtube.com/watch?v=q1V2_JT_YwU&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=q1V2_JT_YwU&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=EKgr0lHooPc
http://www.youtube.com/watch?v=EKgr0lHooPc
http://www.youtube.com/watch?v=NQL1RMpG3-M
http://www.youtube.com/watch?v=NQL1RMpG3-M
http://www.youtube.com/watch?v=53sTzHnlhD0
http://www.youtube.com/watch?v=53sTzHnlhD0
http://www.youtube.com/watch?v=4gcINETz45o
http://www.youtube.com/watch?v=4gcINETz45o
http://www.youtube.com/watch?v=PTNg9NHNmE8
http://www.youtube.com/watch?v=PTNg9NHNmE8
http://www.youtube.com/watch?v=jo5LZ6PkG-o
http://www.youtube.com/watch?v=jo5LZ6PkG-o
http://www.youtube.com/watch?v=bQo8dvRxsK4
http://www.youtube.com/watch?v=bQo8dvRxsK4
http://www.youtube.com/watch?v=J77lQNBGFm0
http://www.youtube.com/watch?v=J77lQNBGFm0
http://www.youtube.com/watch?v=nU0FQWhbDg4
http://www.youtube.com/watch?v=nU0FQWhbDg4
http://www.youtube.com/watch?v=uXPy6HYBmOk
http://www.youtube.com/watch?v=uXPy6HYBmOk
http://www.youtube.com/watch?v=gQA-1ATzjPk
http://www.youtube.com/watch?v=gQA-1ATzjPk
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De filmpjes worden ook op de website geplaatst en worden waar nodig  met een link vermeld in de 
Nieuwsbrieven en op de facebookpagina. 
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11. Overzicht activiteiten 2012 
 

19 januari  Voordracht 100 Faces bij de Rotary Kennemerland 
28 januari  Deelname aan Landelijk Platform Zimbabwe 
17 februari  Afscheidsreceptie  ID medewerkers 
22 februari  Benefietdiner i.s.m. Sterren College 
9 maart Opening Educatieve Tentoonstelling in het Natuur en Milieu educatiecentrum 

ter Kleef  
9 maart   Lancering website gierzwaluw 
1 april    Start training Sponsorloop Grachtenloop 
14-15 april   Voorjaarsevenement ter Kleef met informatiewagen 
20 april   Voetbalwedstrijd Haarlem-Mutare Cup 
27 april   Benefietparty Stationsrestauratie 
29 april   Teambuildingsdag i.v.m. uitzending 5 CIOS studenten  
5 mei    Bevrijdingspop met fotoproject 100 Faces   
8 mei Informatieavond met Kunst Zij Ons Doel in verband met komende 

tentoonstelling over gierzwaluw in Galerie de Waag 
19 mei Informatiemiddag met bouwen nestkastjes voor Rangers van het Wereld 

Natuur fonds 
4 juni  - 17 juli    Educatieve Tentoonstelling Gierzwaluw  Bibliotheek Noord  
7 juni   Feestelijke opening tentoonstelling met Hakim Traïdia  
13 juni Deelname aan trainings- en netwerkdag van NCDO over wereldburgerschap 

in het onderwijs 
15 juni   Sponsorloop tijdens de Life Fit Grachtenloop 
16 juni   Hockey Clinic bij Alliance i.v.m. 100 Faces 
16 - 17 juni   Houtfestival met Panatoernooi 
21 juni – 5 augustus 5 CIOS studenten lopen stage in Mutare   
24 juni    Deelname sportfair i.v.m. 100 Faces 
30 juni Ophangen nestkastjes in de Slachthuisbuurt  door wethouder van der Hoek 

en woningbouwdirecteur Verhoeven  
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2-7 juli Afrikaweek van het Haarlemse Sterren College met speciale aandacht voor 
sponsorloop voor Mutare  

19 juli – 12 augustus Tentoonstelling ‘Een vlucht gierzwaluwen’ in de Waag 
22 juli Opening tentoonstelling door Tanja Lubbers van het HIVOS 
23 juli t/m 4 sept Werkbezoek aan Mutare van Dik Bol 
20 sept -  19 okt Werkbezoek Gift Sanyanga aan Haarlem 
 
30 september Sponsorloop tijdens de Zilveren Kruis Achmealoop 
9 oktober Voorlichtingsbijeenkomst uitwisseling studenten naar Mutare 
14 okto-19 nov Tentoonstelling ‘Hope is Vital’ in Galerie KNH 
14 okt Opening tentoonstelling ‘Hope is Vital ‘door Gift Sanyanga 
28 oktober Sponsorloop tijdens de Heemstedeloop 
17 november Deelname Afrikadag van de Evert Vermeer Stichting 
18 november` Lezing Bert Bruijn over cultuur in Galerie KNH 
1 december  World Aids Day met activiteiten in Mutare 
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12. Overzicht partners/medewerkers 
 
 
Fondsen: 
Achmea Foundation 
Prins Bernhard Cultuur Fonds 
J.C. Ruigrokstichting 
MSD 
Impulsis 
Hivos 
Cordaid 
NCDO 
Wilde Ganzen 
De vier gebroeders 
Cultuur Stimuleringsfonds 
Nederlandse Ambassade in 
Zimbabwe 
 

Partners Haarlem: 
Advocaten zonder grenzen 
Gemeente Haarlem, 
Gemeente Lochem 
Stichting Kura Uone, 
Schoolfonds stichting Kutenda 
Stichting Huisvesting 
Woningcorporaties Elan, Ymere en 
Pre Wonen 
Basisscholen  
Bos en Duinschool 
Bos en Vaartschool  
Basisschool De Talenten  
De Wadden (Molenwijk) 
Rujeko Primary School 
Basisschool De Dolfijn 
De Wadden (Boerhaavewijk) 
De Molenwiek Montessorischool 
Basisschool De Kring  
Sterren College 
Novacollege 
Sportsupport 
CIOS Haarlem 
Inholland 
Hogeschool van Amsterdam 
Advocaten zonder Grenzen 
Rieks Swarte 
Galerie Kunstenaars Noord 
Holland,  
Stichting Multiplex 
Stichting Mondiaal Centrum 
Haarlem 
Kunstlijn,  
Kunstenaarsvereniging KZOD 
Galerie KNH 
WakaWaka Foundation,  
Vogelbescherming,  
NMEcentrum Ter Kleef  
Rangers Wereldnatuurfonds 
Haarlem Effect 
Jongerencentrum Flinty’s 
Stichting Dock 
 

Partners Zimbabwe: 
Murahwa Primary School, 
Chikanga Primary School, 
Fernvalley Primary School 
Chirovakamwe Primary School 
Sakubva Primary School 
Sacred Heart Hobhouse Primary 
School 
Dangamvura Primary School 
Gemeente Mutare 
Enviroment Africa,  
Africa University,  
Mutare Teachers College 
Chikanga Primary 
Sport and Recreation Commision 
National Gallery, Mutare Museum,  
Nederlandse ambassade te Harare,  
Unicef,  
HIVOS,  
SIDA 
Family Aids Caring Trust 
Visual Arts and Craft association  
Manicaland Photographers 
Association 
Manicaland Community 
Development Link- MCDL 
Mutare Haarlem Sportleaders 
Haarlem Mutare Housing Trust 
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Comité van Aanbeveling: 
Jaap Pop  
Rieks Swarte  
Hakim Traïdia 
Maurits Groen   
Thijs Asselbergs  
Hanneke  Besseling 
 
Ambassadeur 
Elco van der Geest 
 

Bestuur Haarlem 
Anita de Jong 
Marcel Kampers 
Hans Gaasbeek 
Frans Trouwen 
Els Besse 
Rob de Nieuwe 
 

Bestuur Mutare 
Stenard Mapurisa, 
Mr. Koza 
Sister Saungweme 
Elisabeth Muusha  
Norman Nyaude  
Mr. Matara  
Arthur Chinaka 
 

Medewerkers Haarlem 
Dik Bol 
Yvonne Brundle 
Kees van Dooren  
Richard Lagerweij 
Dominique Lohuis 
Donny Slingerland  
Lauren Williams 
Jan Buschman  
Kauter Cherradi 
Felix Huizinga 
Anita Kuscera 
Marc laan 
Femke Pabst 
Jos Slenter 
Nick Duyn 
Djordje Matic 
Emiel Ponsen 
Ferry Teunissen 
Tim van Klink 
Bep van Gasteren 
 

Medewerkers Mutare 
Gift Sanyanga 
Joseph Nyakuromba 
Godfrey Kwangwari 
Allem Mandeya 
Keaven Simomondo 
Munashe Gombakomba 
+sportcoaches 
+peer educators 
+care givers 
 

CIOS stagiaires in Mutare 
Ivo Pabst 
Jodie Meiland 
Marieke Buschman 
Cloey Munier 
Ruben Horst 
 

 
 

 
 
 
 


