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Inleiding 
 

De Stedenband ontwikkelt zich in Haarlem steeds meer als een vrijwilligersorganisatie met een 

professionele coach. De eerste helft van 2013 werd er vanuit het Haarlemse kantoor gewerkt door 

vijf vrijwilligers en vier stagiaires. De rest van het jaar zijn er wisselende stagiaires geweest. 

Stedenband heeft het jaar afgesloten met vijf vrijwilligers en vier stagiaires.  

 

De Stedenband heeft in 2013 meerdere malen de krant gehaald. Dit komt door de aangekondigde 

bezuinigingen van de Gemeente. De Stedenband wordt langzaam gewurgd (aldus het Haarlems 

Dagblad). Een bestuurslid en medewerker van de Stedenband hebben nog ingesproken tijdens een 

commissievergadering van de Gemeenteraad, tegen het bezuinigingsvoorstel. Helaas heeft dit niet 

geleid tot een ander besluit. 

 
 

Dit schooljaar heeft een groot aantal basisscholen in Haarlem en Mutare een verbinding gemaakt. 

Het onderwijsprogramma “Een reis naar Mutare” werd op zes Haarlemse basisscholen uitgevoerd. In 

Mutare legden zeven basisscholen contacten met hun zusterschool in Haarlem. In dit kader 

organiseerde de City Link Mutare tijdens de culturele week op 22 mei een Traditional Dance 

manifestatie waar 150 kinderen van zeven scholen aan meededen.  

 
Sinds vorig jaar werkt de voormalige werkgroep Huisvesting als een zelfstandige stichting. Dit omdat 

er als vervolgproject op het huidige project in stadsdeel Hobhouse een nieuw woningbouwproject 

met huur- en koopwoningen in het stadsdeel Chikanga wordt ontwikkeld. Een project met een 

geschatte investering van ca. 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 

stedenbandorganisatie in Haarlem en Mutare. 

 

Ondanks alle bezuinigingen blijft de Stedenband een bruisende organisatie in Haarlem en Mutare. 

De Stichting zorgt voor uitwisselingen op het gebeid van onderwijs, cultuur, gezondheidszorg, sport 

en huisvesting. In dit verslag is per gebied een stuk geschreven over de activiteiten op dat gebied in 

2013.  
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Algemeen 
 

Staf Haarlem 

Het team van vrijwilligers en stagiaires van de 

Stedenband in Haarlem komt één maal per 

maand bijeen om de lopende zaken te bespreken 

en de ontwikkeling van projecten te bespreken. In 

2013 werd het bureau in Haarlem bemand met 

één betaalde medewerker (coördinator Dik Bol), 

vijf vrijwilligers en wisselende stagiaires. De 

meeste vrijwilligers werken 1 à 2 dagdelen op 

kantoor. Gedurende het jaar zijn er 10 stagiaires 

geweest. Deze stagiaires kwamen van 

verschillende opleidingen (sportopleidingen, grafische opleidingen en culturele opleidingen).  

Bestuur in Haarlem 

Het bestuur in Haarlem bestaat uit 6 leden en komt 10 keer per jaar bij elkaar. Het bestuur was 

voorheen een bestuur op afstand maar gaat zich steeds meer bezighouden met de uitvoering. Frans 

Trouwen en Marcel Kampers hebben in 2013 afscheid genomen. 

Staf Mutare 

Sinds oktober 2009 is er een lokale staf in Mutare. Op dit moment werken er naast de 100 

gezondheid- en sportmedewerkers een zevental mensen voor de Stedenband. Gift Sanyanga, de 

algemeen coördinator in Mutare heeft de touwtjes in handen en zorgt voor meer samenwerking en 

samenhang tussen de verschillende sectoren van de Stedenband. Gift Sanyanga en Dik Bol hebben 

regelmatig contact over de verschillende activiteiten, bezigheden van de Stedenband/Citylink en de 

situatie in Haarlem en Mutare. 

 

Bestuur Mutare 

Het bestuur in Mutare bestaat uit 7 leden. Dit bestuur is de counterpart van het bestuur van de 

Stichting Stedenband Haarlem-Mutare. De staf in Mutare is aan dat bestuur verantwoording 

verschuldigd. Hierdoor ontstaan duidelijk afgescheiden verantwoordelijkheden in de relatie en zijn 

beter afspraken te maken over samenwerking en uitvoering van projecten. Het bestuur en de staf in 

Mutare zijn ook verantwoordelijk voor de contacten met de gemeente Mutare. Sinds vorig jaar 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. 
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Onderwijs 
 

In 2012 bestond de Stedenband 20 jaar. Om dit te vieren heeft de 

Stedenband het onderwijsprogramma ‘Een reis naar Mutare’ een 

nieuwe impuls gegeven. Het programma is uitgebreid met nieuwe 

onderdelen zoals een sportmodule met Afrikaanse spellen, een 

speurtocht door de beeldentuin in de Haarlemse wijk Spaarnoog en 

een website rond de gierzwaluw. In het schooljaar 2012-2013 is er 

een combinatie ontwikkeld met de WaKaWaKa foundation waarbij 

Haarlemse scholen zijn 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 geldgenererende activiteiten te ondernemen om met 

de opbrengst daarvan 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.  

In het schooljaar 2012/2013 is het programma uitgevoerd op de 

volgende basisscholen in Haarlem: Bos en Duinschool, Bosch en 

Vaartschool, de Dolfijn, de Waddenschool, locatie Molenwijk, de 

Molenwiek Montessorischool, de Waddenschool locatie 

Boerhavewijk en de Talenten. 

Voor deelname tijdens het schooljaar 2013-2014 is er in het voorjaar 

2013 intensief geworven en doen er weer een aantal scholen aan 

het onderwijsprogramma mee: De Don Boscoschool, Bredeschool 

Parkrijk, Basisschool de Meer en De Piramide. De Bos en Duinschool 

blijven promotie maken voor de Stedenband. Zij hebben een 

continue tentoonstelling ingericht en blijven ook geld inzamelen 

voor de Stichting.  

Een reis voorbij de evenaar! 

Dit programma wordt de opvolger van een reis naar Mutare. In 

tegenstelling tot een reis naar Mutare wordt dit programma 

geschikt gemaakt voor het digitale schoolbord. Voor de ontwikkeling 

van dit programma is samenwerking nodig met een HBO opleiding 

voor ICT studenten en is onderwijskundige ondersteuning van 

universitair niveau noodzakelijk. Tevens moeten fondsen worden 

gevonden voor het maken van het programma. In het eerste half 

jaar van 2013 is hier wel voor geworven maar tot op heden zonder 

resultaat.  

Een reis naar Mutare 

Doel: leerlingen van basisscholen 

kennis laten maken met het 

dagelijks leven van kinderen in een 

stad in Afrika.  

‘Een reis naar Mutare’ bestaat uit 

een lespakket met 8 thema – 

leskisten, een tentoonstelling en een 

sportmodule gericht op kinderen 

van het basisonderwijs. Per groep is 

een apart lespakket gemaakt, 

gericht op onderwerpen die 

aansluiten bij de belevingswereld 

van de leerling. Voor elk lespakket is 

een leskist met Afrikaanse 

materialen beschikbaar. Daarnaast is 

een sportpakket toegevoegd, gericht 

op alle groepen onder de titel ‘Back 

to Basic’ en twee speurtochten 

Afrikaanse kunst – een voor jongere 

leerlingen, een voor oudere 

leerlingen – verbonden aan de 

beeldenroute in de Damast- en 

Spaarnoogstraat in Haarlem en een 

cursus Afrikaanse muziek.  

Het lespakket wordt aangeboden 

aan alle Haarlemse basisscholen 

voor een sterk gereduceerd tarief 

(van €. 250 naar €. 50) waarbij de 

deelnemende school een 

inspanningsverplichting aangaat om 

een fonds wervende activiteit voor 

de Stedenband te verrichten. 
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Online Onderwijsprogramma Zimsurf 

Zimsurf is een onderwijsprogramma 

voor de middelbare school, dat 

geschikt is voor diverse profielen in 

het middelbaar onderwijs. Zimsurf is 

geschikt voor leerlingen van VMBO 

scholen en HAVO / VWO scholen. 

Leraren in het middelbaar onderwijs 

worden regelmatig geïnformeerd over 

het programma. Eind 2013 hebben we 

opnieuw contact gelegd met Het 

Schoter en Het Sterrencollege 

(middelbare scholen in Haarlem). Zij 

hebben aangegeven geïnteresseerd te 

zijn in de activiteiten van de 

Stedenband. Wellicht dat deze scholen in het nieuwe schooljaar weer gaan werken met Zimsurf of 

willen meewerken aan andere projecten van de Stedenband. 

 

Global-Quest 

De Stedenband Haarlem-Mutare heeft in 2002 een ICT onderwijsprogramma opgezet: Zimquest. 

Zimquest is een programma dat zorgt voor interactief contact tussen scholieren in Haarlem en 

Mutare. Leerlingen van twee scholen voor voortgezet onderwijs in Haarlem werken zes tot tien 

weken lang in teams van twee aan opdrachten met leerlingen van twee soortgelijke scholen in 

Mutare. Door de communicatie over en weer leren leerlingen heel direct hoe het leven in het andere 

land er uitziet, en worden vooroordelen en stereotypen in een ander daglicht gezet. 

Het lespakket is bestemd voor de hogere klassen HAVO/VWO, sluit aan bij verschillende leerdoelen 

en wordt tijdens lessen Engels uitgevoerd. Na de uitwisselingsperiode kiest een deskundige jury de 

leerlingen die de opdrachten het best hebben uitgevoerd. Daarbij wordt gekeken naar 

samenwerking, taal, inzet en creativiteit. De winnende teams mogen op uitwisseling naar de andere 

stad.  

 

Dit programma Zimquest willen we upgraden naar Global-Quest. Hier is eind 2013 een plan voor 

gemaakt en subsidie aangevraagd bij de EU. We verwachten halverwege 2014 dat de 

conceptaanvraag wordt goedgekeurd. Dan moet de aanvraag verder uitgewerkt worden en kan er 

verder gewerkt worden aan het omzetten van Zimquest naar Global-Quest.  
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Cultuur 

 
Sinds vorig jaar organiseren we activiteiten rond de gierzwaluw, het symbool van de Stedenband. 

Deze beschermde vogel, een wereldburger met vleugels, verbindt Afrika met Europa. Aan de hand 

van de bedreigingen van deze vogel (in Nederland het verdwijnen van nestgelegenheden, in Afrika de 

klimaatverandering en de oprukkende woestijnvorming) brengen wij duurzaamheid onder de 

aandacht. Met de gierzwaluw laten we ook zien hoe twee werelddelen met elkaar verbonden zijn en 

hoe belangrijk solidariteit is. We voeren het gierzwaluwproject met vele partners in de stad uit. Een 

werkgroep van betrokkenen bij de Stedenband, gemeente Haarlem, Haarlemse bibliotheken, 

vogelbescherming en Haarlemse kunstenaars houdt zich bezig met het ontwikkelen van het 

programma. In 2013 hebben wij de volgende activiteiten uitgevoerd dan wel voorbereid: 

 Er is een educatieve website ontwikkeld voor het Nederlandse basisonderwijs 
http://www.haarlem-mutare.nl/gierzwaluw/ In het voorjaar van 2013 is deze site ook in het 
Engels vertaald en daarom nu ook beschikbaar in Mutare. 

 De educatieve tentoonstelling Gierzwaluw, ver weg en ook dichtbij, is een aantal keer 
vertoond. Deze tentoonstelling is in 2012 te zien geweest in de bibliotheek Haarlem-Noord 
en in het NME centrum ter Kleef. De tentoonstelling is ook te zien geweest in de basisscholen 
de Dolfijn, de Molenwiek en de Wadden tijdens de projectweken in het voorjaar van 2013. 
Ook werden er lessen gegeven door gierzwaluwdeskundigen op deze scholen. De 
tentoonstelling heeft in de hal gestaan van de Toneelschuur tijdens de voorstelling De 
Gelukkige Prins.  

 Muziektheater De Gelukkige Prins. Op zondag 27 januari 2013 speelden zangeres Gerrie de 
Vries en meester-verteller Wijnand Stomp 
het verhaal van de gelukkige prins van 
Oscar Wilde in de Haarlemse 
Toneelschuur met verhalen uit Afrika. 
Leendert Booyens’ Wings Ensemble 
maakte de muziek en Jellantsje de Vries 
speelde viool en tekende de Prins. Javier 
López Piñón deed de regie, Rieks Swarte 
maakte de decors en animaties. Coen 
Schut deed de techniek(en dat allemaal 
voor niets!) .Met deze eenmalige 
muziektheatervoorstelling naar het 
sprookje van Oscar Wilde vierde de 
Stedenband Haarlem-Mutare dat ze de 

volwassen leeftijd heeft 
bereikt van 21 jaar. Die dag 
stond de tentoonstelling 
Gierzwaluw Ver weg en ook 
Dichtbij in de hal van de 
Toneelschuur. Mathijs 
Nijhoff won de wedstrijd 
voor het leukste werk over 
de gierzwaluw en kreeg van 
jurylid Joost Swarte een 
gierzwaluwnestkastje 
uitgereikt.  

http://www.haarlem-mutare.nl/gierzwaluw/
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 Nestkastjes en lessen op basisscholen. In 2012 zijn er in samenwerking met de afdeling Hout 
van het Haarlemse Sterrencollege 250 nestkastjes gezaagd die door leerlingen van een aantal 
basisscholen in elkaar zijn gezet in de Haarlemse Stadskweektuin, dit met de hulp van de 
leerlingen van het Sterrencollege en vrijwilligers. Ook zijn er scholen bezocht met gastlessen 
over de Stedenband en de gierzwaluw. Woningcoöperatie Pre Wonen hing een aantal van 
deze kastjes op aan de gevels van een aantal woningen in Haarlem. In 2014 gaat Elan Wonen 
dit ook doen. Voor de bewoners en de medewerkers van Elan Wonen zal de Stedenband een 
informatieavond hierover verzorgen. De nestkastjes kunnen ook door particulieren worden 
gekocht. Hierover staat meer informatie op de website.  

 Gastlessen Gierzwaluw in Mutare. De biologe Floor van Oosterhout heeft in juli 2013 op 
zeven Mutarese primary schools les gegeven over de gierzwaluw en het werk van de 
stedenband.  

 

Eldoricafestival 

Eldorica is een festival in het stadspark het Statenbolwerk. Het festival wordt op een bijzondere 

manier georganiseerd. De bedrijven, stichtingen, instellingen, kunstenaars, muzikanten 

en wereldverbeteraars worden allemaal uitgenodigd om gezamenlijk het festival vorm te geven. De 

organisatie probeert zoveel mogelijk ideeën van de deelnemers te faciliteren. De deelnemers 

organiseren onder leiding van een overkoepelende organisatie het festival. In Haarlem is er haast 

geen plek waar meerdere goede doelen en stichtingen tentoon kunnen stellen waar zij mee bezig 

zijn. Het gaat erom dat de betere 

wereld naar buiten wordt gebracht en 

andere mensen worden geïnspireerd. 

De Stedenband heeft met de 

promowagen op 1 september op het 

Eldoricafestival gestaan om de 

Stedenband en haar activiteiten te 

promoten. Dit heeft geleid tot 

interessante contacten en meer 

bekendheid van de Stedenband onder 

Haarlemmers.  

 

Afrikadag 

Op 2 november was het Afrikadag in 

Nederland. Stedenband was hierbij 

aanwezig in het Koninklijk Instituut 

voor de Tropen in Amsterdam. Ook deze dag was goed voor de promotie van de Stedenband en een 

aantal nieuwe contacten. Eén van die nieuwe contacten is de coördinator van de minor werken in 

ontwikkelingslanden van de Hogeschool van Amsterdam. Door dit contact kunnen nieuwe 

uitwisselingen van Nederlandse studenten naar Mutare worden opgezet.  

 

Wereld Aids Dag 

Op 1 december was het Wereld Aids Dag. In Haarlem hebben wij hiervoor geen activiteit 

georganiseerd, maar in Mutare hebben de Peer Educators van de Citylink een evenement 

georganiseerd voor de middelbare scholen in Mutare. In het totaal hebben ongeveer 420 jongeren 
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meegedaan aan deze dag. Waar zij voorlichting kregen en optredens met muziek en toneel konden 

zien.  

 

Artist in Residence 

Ook in 2013 zijn er contacten geweest met Zimbabwaanse kunstenaars en Nederlandse galeries die 

zich met Afrikaanse kunst bezig houden zoals Galerie 23 in Amsterdam en Galerie Sanaa in Utrecht. 

Er zijn contacten gelegd met de Rijksacademie en de stichting Artist in Residence. Dit om 

uitwisselingen met Zimbabwaanse kunstenaars makkelijker te gaan maken.  

 

Een direct resultaat was de deelname van de Zimbabwaanse kunstenaar Admire Kamudzengerere 

aan de tentoonstelling Elements in het Zandvoorts Museum. Deze tentoonstelling is samengesteld 

door ons bestuurslid Aard van der Kuijl. De tentoonstelling The Elements focust op de beeldende 

kunst, een belangrijk en gezichtsbepalend bestanddeel van de biënnale. Met een videowerk van de 

Zimbabwaanse kunstenaar Admire Kamudzengerere. Hij studeerde aan de rijksacademie in 

Amsterdam en heeft contacten met de Stedenband. Mogelijk gaat hij in Mutare een videoworkshop 

geven. De tentoonstelling in Zandvoort is een prelude van The Amsterdam Beach Art Biennale, een 

tweejaarlijks multi- en interdisciplinair festival waarvan de pilot in 2015 is gepland. Het Zandvoorts 

Museum dient als gastlocatie. Te zien van 4 december t/m 2 maart 2014 in het Zandvoorts Museum. 
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Gezondheidszorg 
 

De Stedenband heeft in mei 2013 een contract met een looptijd van drie jaar afgesloten met 

Impulsis, voor gezondheidsprojecten in Mutare. Gedurende drie jaar stelt Impulsis hiervoor €. 25.000 

beschikbaar mits de Stedenband aanvullend €. 50.000 uit andere bronnen werft. Doordat Impulsis nu 

haar bijdrage voor 3 jaar heeft vastgelegd wordt het makkelijker om andere fondsen en sponsoren te 

interesseren voor onze projecten. De Stedenband ondersteunt in Mutare een drietal projecten. De 

campagne die bij deze projecten hoort, is de campagne 100 Faces. 

 

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. 

Dit is een project dat al sinds 2003 door 

de Stedenband wordt ondersteund en 

nog steeds zeer waardevol is. Veel van 

de caregivers zijn al vele jaren actief in 

dit project. 

 

Peer Education 

Teen HIV Prevention Project (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 ongeveer 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). Door 

de Peer-Educators 

worden per jaar 

meerdere activiteiten 

georganiseerd om 

Aids/HIV onder de 

aandacht te brengen bij 

jongeren en voorlichting 

te geven hoe zij dit 

kunnen voorkomen en 

hiermee om kunnen gaan. 

Op 9 november werd er 

een YES festival 
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georganiseerd. De thema’s van dit festival waren sport, geen nieuwe infecties meer en het 

ontwikkelen van helden. Ook op Wereld Aids Dag (zoals hiervoor beschreven) werd er door de Peer-

Educators aandacht aan de problematiek rond Aids/HIV besteed.  

 

Zelfhulpgroep in Hobhouse 

Nu er steeds makkelijker retrovirale middelen beschikbaar komen ter onderdrukking van de gevolgen 

van een Hiv-Aids besmetting, ondersteunt de Stedenband sinds dit jaar een groep bewoners uit de 

wijk Hobhouse (4500 inwoners) die geïnfecteerd zijn met dit virus. Door middel van goede voeding 

en gezondheidsvoorlichting verhogen ze de kwaliteit van het eigen leven. Daarnaast wordt er 

voorlichting gegeven aan de omgeving om bestaande vooroordelen te bestrijden. 

 

Campagne100 Faces 

De Stedenband is twee jaar geleden een campagne begonnen onder de titel 100 Faces. Met deze 

campagne willen we geld ophalen 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 daardoor 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 op Facebook. Voor de campagne zijn folders gemaakt en is een website ontwikkeld.  
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Sport 

 
In het eerste half jaar van 2013 hebben twee Hbo-studenten van de opleiding Sportmanagement van 

de Hogeschool van Amsterdam een campagne van sponsorlopen opgezet om Haarlemmers mee te 

laten lopen met 6 loopwedstrijden in de regio (Hardlopen voor Mutare). De stagiaires waren ook 

betrokken bij de andere activiteiten van de Stedenband rond de fondswerving van de campagne 100 

FACES.  

Door middel van sponsorlopen, crowdfunding via de 1% Club en een bijdrage van Wilde Ganzen heeft 

de MHS (Mutare Haarlem Sportleaders) een bedrag van €. 14.311,59 ter beschikking om een aantal 

geldgenererende activiteiten,zoals een kippenfarm, te ontwikkelen.Met deze activiteiten en de 

inkomsten uit hun sportschool willen ze minder afhankelijk worden van subsidies. 

CIOS stages in Mutare 

Drie CIOS studenten zijn dit voorjaar naar 

Zimbabwe gegaan en hebben een stage van 6 

weken bij de Mutare Haarlem Sportleaders (MHS) 

gelopen. 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 organiseren samen 

met de Sportleaders een sportfestival in Mutare.  

Door het stopzetten van het 

uitwisselingsprogramma SBOS zijn de reis- en 

verblijfkosten van de CIOS studenten geheel op eigen kosten uitgevoerd. Voorafgaande aan hun 

uitzending hebben deze CIOS studenten teambuildingactiviteiten bij de Stedenband gedaan, zijn er 

gastlessen gegeven op het CIOS, en hebben de studenten een benefiet diner georganiseerd om 

onder andere sportactiviteiten in Mutare mogelijk te maken. Tijdens hun reis werd er een blog 

bijgehouden die op de site van de Stedenband te volgen was. 

Zilverenkruis Achmealoop  

Op 29 september was de Zilveren Kruis Achmealoop. Omdat het tien jaar geleden was, dat de 

Stedenband Zimbabwaanse lopers naar Nederland haalde. Is er dit jaar voor gekozen om de winnaar 

van tien jaar geleden weer naar Nederland te halen, namelijk Point Chaza. Rond deze gebeurtenis 

heeft de Stedenband meerdere promotieactiviteiten georganiseerd. Het Filmproductie bedrijf Nieuw 

& Verbeterd heeft twee filmpjes gemaakt. In het eerste filmpje roept Point Chaza op tot meelopen 

aan de Achmealoop met hem voor de Stedenband. Het tweede filmpje verscheen na de loop en is 

meer een algemene promotiefilm voor de Stedenband (zie voor een lijst van verschenen filmpjes, de 

tabel van YouTube filmpjes verderop in dit jaarverslag). Naast de filmpjes heeft Point Chaza diverse 

scholen in Haarlem bezocht om daar te vertellen over zijn leven in Mutare en sportlessen te geven. 

Ook heeft Point Chaza een training in de duinen verzorgd voor mensen die zich al hadden opgegeven 

voor de Achmealoop. Zelf heeft hij als training ook meegedaan aan de Vredesmarathon in Den Haag. 

Point Chaza is uiteindelijk als zesde geëindigd tijdens de Zilveren Kruis Achmealoop. Naast Point 

                                                           
1
 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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Chaza waren er nog een paar andere deelnemers die voor de Stedenband liepen. Na de loop was er 

voor alle betrokkenen een borrel in de Stationsrestauratie. Al met al heeft deze loop en de komst van 

Point Chaza veel promotie opgeleverd voor de Stedenband.

 
 

Andere door SportSupport georganiseerde lopen 

Zoals in de inleiding beschreven, konden Haarlemmers aan zes 

lopen meedoen en zich tegelijk laten sponsoren voor de 

Stedenband. Dit jaar hebben maar een aantal deelnemers 

gelopen voor de Stedenband. Helaas hebben deze deelnemers 

zelf geen sponsors gezocht en dus weinig geld opgehaald voor 

de Stedenband. Wel is het lopen in een Stedenbandshirt een 

goede promotie voor de Stedenband tijdens deze 

georganiseerde lopen.  

 

Challenge Run 

In 2013 is er een stagiaire van de ALO begonnen met het 

opzetten van een challenge run. Deze hardloopwedstrijd 

wordt tegelijk gelopen door mensen in Haarlem en mensen in 

Mutare. Deze hardloopwedstrijd zal plaatsvinden in mei 2014.  
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Wijkopbouw Hobhouse 
 

Sinds december 2011 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 verslaglegging van dit specifieke huisvestingsproject zal worden 

gerapporteerd door de nieuwe stichting. 

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 waar veel jonge gezinnen 

wonen. Het comité werkt vanuit het 

wijkcentrum waar HMHFT ook is gevestigd. Het 

wijkcomité 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 werken verder te ontwikkelen. Dit is mede mogelijk gemaakt met bijdragen van 

het Eureko Achmea Fonds en de NCDO-KPA subsidieregeling. Dit project is afgerond en geëvalueerd 

en de Stedenband is nu bezig met het zoeken naar vervolg subsidies. 

Bert Bruijn, oud burgemeester van de gemeente Haarlemmerliede, bouwt in Mutare een 

Bed&Breakfast. Bert Bruijn houdt de Stedenband op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van 

zijn bouwproject en andere ontwikkelingen in Mutare. Door zijn bekendheid en activiteiten in 

Mutare, is hij voor de Stedenband een belangrijke promotor van de Stedenband. 
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Media 
 

Website 

Dit jaar heeft de Stedenband haar 

website geheel vernieuwd. De 

activiteiten van de Stedenband of 

ander relevant nieuws dat te maken 

heeft met de Stedenband, wordt zo 

snel mogelijk op de website 

geplaatst. Twee vertalers 

onderhouden de Engelse versie van 

de site.  

Nieuwsbrief 

In 2012 waren bij het wegvallen van 

de ID-medewerkers van de 

Stedenband zijn ook een aantal 

vrijwilligers van de redactie gestopt met hun werkzaamheden. Inmiddels is er een vrijwilligster die de 

nieuwsbrief maakt en verschenen de nieuwsbrieven 11 t/m 16 in 2013.  

Social Media 

De Stedenband heeft zowel een Nederlandstalige (305 vind-ik-leuks) als een Engelstalige facebook 

pagina (28 vind-ik-leuks). Daarnaast is er de specifieke facebook pagina Hardlopen voor Mutare (106 

vind-ik-leuks), met daarop informatie over de sponsorlopen en het laatste nieuws over de Challenge 

Run.  

Portal Oneworld 

Al jaren is de Stedenband aangesloten bij de portal voor ontwikkelingssamenwerking  

www.oneworld.nl en sinds de oprichting bij het platform voor actieve wereldburgers: MyWorld. Op 

MyWorld wordt regelmatig nieuws gedeeld dat ook via facebook en onze website te lezen is.  

 

  

http://www.oneworld.nl/
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Geef.nl 

Op deze site kunnen speciale acties 

aangemaakt worden voor projecten 

waar geld voor nodig is. Van deze 

dienst gaat de Stedenband in 2014 

meer gebruik maken om het korten 

van de subsidie van de Gemeente op 

te vangen.  

 

YouTube 

Dit jaar verschenen de volgende 

filmpjes van de stedenband op 

YouTube: 

 

 

Jaaroverzicht 2012 stedenband Haarlem-
Mutare 

https://www.youtube.com/watch?v=gQA-1ATzjPk  

Trailer de Gelukkige Prins https://www.youtube.com/watch?v=-Y6TF8uzXOo  

Muziektheater: De gelukkige prins https://www.youtube.com/watch?v=xtjUvRxmrG8  

Scholen Mutare 2012 https://www.youtube.com/watch?v=raSHqN6UTZg  

Verfrollerbrug compleet!!!! https://www.youtube.com/watch?v=rPQShQ-S87c  

De Verfroller verbindt!!! https://www.youtube.com/watch?v=Cw0s27ahBC4  

Van Burgemeester naar Bouwvakker https://www.youtube.com/watch?v=YJtw6k4JdOk  

Zorgspecialist loop 2013 https://www.youtube.com/watch?v=Iqn8QVOhrJU  

GGZ loop 2013 https://www.youtube.com/watch?v=NllL5-moLH0  

Letterenloop https://www.youtube.com/watch?v=ZhyALA9jlN8&f
eature=c4-overview&list=UUNPTvSYvPMMrYqZ19-
S_7_w  

Traditional Dance Dangamvura Prmary 
School  
 

https://www.youtube.com/watch?v=u-
kUyePdd4w&feature=c4-
overview&list=UUNPTvSYvPMMrYqZ19-S_7_w  

School Link Culture Festival Haarlem-
Mutare 

https://www.youtube.com/watch?v=tUzzUR495h4&
feature=c4-overview&list=UUNPTvSYvPMMrYqZ19-
S_7_w  

Haarlems Dagblad Life Fit Grachtenloop 
2013  
 

https://www.youtube.com/watch?v=-
jfIOiTHEek&feature=c4-
overview&list=UUNPTvSYvPMMrYqZ19-S_7_w  

Houtfestival juni 2013  https://www.youtube.com/watch?v=0LMyrQwlvXw  

Eldorica 2013 http://www.youtube.com/watch?v=70HeD2KngGE  

Zilveren Kruis Achmealoop 2013 http://www.youtube.com/watch?v=FX7zh8v4P5Q  

Bert Bruijn van Burgemeester naar 
Bouwvakker 

http://www.youtube.com/watch?v=cCfhW11IoWg   

Sportproject Haarlem – Mutare 
Promotiefilm Stedenband 

http://www.youtube.com/watch?v=jlI14OoLRtw  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=gQA-1ATzjPk
https://www.youtube.com/watch?v=-Y6TF8uzXOo
https://www.youtube.com/watch?v=xtjUvRxmrG8
https://www.youtube.com/watch?v=raSHqN6UTZg
https://www.youtube.com/watch?v=rPQShQ-S87c
https://www.youtube.com/watch?v=Cw0s27ahBC4
https://www.youtube.com/watch?v=YJtw6k4JdOk
https://www.youtube.com/watch?v=Iqn8QVOhrJU
https://www.youtube.com/watch?v=NllL5-moLH0
https://www.youtube.com/watch?v=ZhyALA9jlN8&feature=c4-overview&list=UUNPTvSYvPMMrYqZ19-S_7_w
https://www.youtube.com/watch?v=ZhyALA9jlN8&feature=c4-overview&list=UUNPTvSYvPMMrYqZ19-S_7_w
https://www.youtube.com/watch?v=ZhyALA9jlN8&feature=c4-overview&list=UUNPTvSYvPMMrYqZ19-S_7_w
https://www.youtube.com/watch?v=u-kUyePdd4w&feature=c4-overview&list=UUNPTvSYvPMMrYqZ19-S_7_w
https://www.youtube.com/watch?v=u-kUyePdd4w&feature=c4-overview&list=UUNPTvSYvPMMrYqZ19-S_7_w
https://www.youtube.com/watch?v=u-kUyePdd4w&feature=c4-overview&list=UUNPTvSYvPMMrYqZ19-S_7_w
https://www.youtube.com/watch?v=tUzzUR495h4&feature=c4-overview&list=UUNPTvSYvPMMrYqZ19-S_7_w
https://www.youtube.com/watch?v=tUzzUR495h4&feature=c4-overview&list=UUNPTvSYvPMMrYqZ19-S_7_w
https://www.youtube.com/watch?v=tUzzUR495h4&feature=c4-overview&list=UUNPTvSYvPMMrYqZ19-S_7_w
https://www.youtube.com/watch?v=-jfIOiTHEek&feature=c4-overview&list=UUNPTvSYvPMMrYqZ19-S_7_w
https://www.youtube.com/watch?v=-jfIOiTHEek&feature=c4-overview&list=UUNPTvSYvPMMrYqZ19-S_7_w
https://www.youtube.com/watch?v=-jfIOiTHEek&feature=c4-overview&list=UUNPTvSYvPMMrYqZ19-S_7_w
https://www.youtube.com/watch?v=0LMyrQwlvXw
http://www.youtube.com/watch?v=70HeD2KngGE
http://www.youtube.com/watch?v=FX7zh8v4P5Q
http://www.youtube.com/watch?v=cCfhW11IoWg
http://www.youtube.com/watch?v=jlI14OoLRtw
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Overzicht activiteiten 2013 
 

9 t/m 23 januari Projectweken Reis naar Mutare op basisschool de Wadden in  
Molenwijk 

26 januari   Deelname landelijke bijeenkomst Platform Zimbabwe 
27 januari   Voorstelling de Gelukkige Prins in de Toneelschuur 
4 februari Projectweken Reis naar Mutare op basisschool de Molenwiek 
25 februari Projectweken Reis naar Mutare op basisschool de Wadden  

Boerhavewijk 
8 maart   Benefietdiner Sportproject door CIOS studenten in de Pletterij 
10 t/m 15 maart Projectweken Reis naar Mutare op basisschool de Molenwiek 

Montessori 
4 april t/m 17 mei  Uitwisselingsreis CIOS studenten sportstage in Mutare 
15 t/m 26 april   Projectweken Reis naar Mutare op de Basisschool de Dolfijn 
21 april    Deelname H-M aan Zorgspecialistenloop 
10 mei    GGZ loop 
29 mei    Traditional Dance Festival City link in Mutare 
2 juni    Deelname aan Letterenloop 
16 juni    Deelname kinderplein Houtfestival en Infomarkt 
21 juni    Deelname aan Grachtenloop 
8 juli t/m 16 augustus  Zomerstop 
1 september   Eldoricafestival 
14 sep t/m 5 okt  Verblijf Point Chaza  
16  t/m 24 sept   Projectweken Reis naar Mutare op basisschool de Piramide 
29 september   ZilverenKruis Achmealoop 
27 oktober   LifeFit Heemstedeloop 
2 november   Afrikadag 
30 november   Partindag i.s.m. Wilde Ganzen 
20 december   Afsluiting 2013 met Stedenband medewerkers 

 


