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1. Inleiding 
 

 
Organisatie in Haarlem 
De Stedenband ontwikkelde  zich in Haarlem steeds meer als een vrijwilligersorganisatie met een 
professionele coach. Dit eerste half jaar werd het Haarlemse kantoor bemenst met drie vrijwilligers 
en zeven stagiaires. Ondanks de grote druk op de organisatie zijn er veel activiteiten uitgevoerd, 
hoewel minder dan vorig jaar.  
 
Het Haarlemse gemeentebestuur heeft in februari 2015 medegedeeld geen subsidie meer te geven 
in 2016. Hiertegen zijn wij een administratieve procedure gestart en hebben wij  ook geprobeerd de 
gemeenteraad te overtuigen van onze belangrijke functie in Haarlem en Mutare.  Dat laatste is nog 
niet gelukt. De procedure ligt nu bij de rechtbank , maar het heeft ons wel gedwongen om onze 
betaalde kracht in Haarlem te ontslaan en onze bijdrage aan de organisatie in Mutare te stoppen per 
1-1-2016. De Stedenband gaat per 1-1-2016 door als vrijwilligersorganisatie en behoudt  twee 
werkplekken in het gebouw de Pletterij. Gelukkig heeft het Noord Hollands Archief een groot deel 
van het archief van 25 jaar Stedenband willen overnemen. Helaas is de Stedenband door het ontslag 
van haar betaalde medewerker niet meer in staat stagiaires op te leiden. 
 
Organisatie in Mutare 
In de periode 25 april t/m 10 mei heeft  een 10tal Haarlemmers een werkbezoek op eigen kosten 
gebracht aan Mutare. Naast het bezoeken van de lopende projecten kwamen zij met de boodschap 
dat de gemeente Haarlem haar subsidie per 1-1-2016 beëindigd.  Met onze partners in Mutare is 
gediscussieerd over de wijze waarop zij hun activiteiten zullen voortzetten. Een verslag van dit 
bezoek is onderdeel van deze rapportage. Op 17 juni vond er in Haarlem een presentatie van de reis 
plaats waarbij ook werd gebrainstormd hoe we verder konden met het werk in Haarlem en Mutare. 
Ook is er overleg met Portland-Mutare Sister City Organisation om te bezien in hoeverre zij de 
overheadkosten in Mutare kunnen overnemen. 
 
Er is in de afgelopen jaren gewerkt aan een exit strategie waarbij er in Mutare een aantal 
inverdienactiviteiten zijn ontwikkeld. De Haarlem-Mutare Housing  Trust handelt in cement, de 
bibliotheek Hobhouse is tevens betaalkantoor voor een telefoonmaatschappij, de Sportleaders 
hebben op het sportcomplex Chikanga een kippenfarm, buurt fitnes en sportcafé en sinds eind vorig 
jaar zijn ook de jongeren van het peer educatorsproject met steun van de Nederlandse ambassade 
een kippenproject gestart. De eerste 600 kippen zijn eind 2015 verkocht. 
 
Ondanks alle bezuinigingen blijft de Stedenband een bruisende organisatie in Haarlem en Mutare. 
We hebben de uitgave van een jubileumboek samen met onze Mutarese partner in voorbereiding en 
zijn bezig met het voorbereiden van de bouw van een community center in de wijk Chikanga waarvan 
de bouw na het regenseizoen in 2016 zal gaan starten. Ons werk is te belangrijk om op te geven. 
 
Bestuur Stedenband  
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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 te bespreken en de ontwikkeling van projecten te bespreken. In 2015 
werd het bureau in Haarlem bemenst met één betaalde medewerker, negen vrijwilligers en een 

negental stagiaires. De meeste vrijwilligers 
werken 1 a 2 dagdelen op kantoor.  
 
Zes studenten van de HVA Sport Management 
en Ondernemen ontwikkelden nieuwe  
sportactiviteiten voor  het Houtfestival, een 
student applicatieontwikkeling  ontwikkelde een 
educatieve website voor de gierzwaluw als 

onderdeel van de website van de Stedenband.   
 
Na de zomer hebben twee andere studenten van het 
Novacollege een website ontwikkeld over de 
Haarlemse kunstenaar Hans Wiesman en hebben zij 
verder gewerkt aan de Stedenbandwebsite. 

 
Bestuur in Haarlem 
Het bestuur in Haarlem bestaat uit 7 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. Het 
eerste half jaar van 2015 heeft ze zich vooral bezig gehouden met een campagne om de gemeente te 
overtuigen om de subsidie niet per 1-1-2016 te beëindigen. Daarna is ze bezig geweest met de 
transformatie naar een volledige vrijwilligersorganisatie in een kleiner kantoor. 

 
Staf Mutare 
Sinds oktober 2009 is er een lokale staf in Mutare. Op dit moment werken er naast de 100 
gezondheids- en sportmedewerkers een zevental mensen voor de Stedenband. Gift Sanyanga, de 
algemeen coördinator in Mutare heeft de touwtjes duidelijk in handen en zorgt voor meer 
samenwerking en samenhang tussen de verschillende sectoren van de Stedenband.  
 
Bestuur Mutare 
Het bestuur 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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3. Campagne100 Faces 
 
De Stedenband is 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 in sociale media zoals Facebook. Voor de 
campagne zijn we in gesprek met crowdfunder Why Donate.  
 

Restaurantactie 
In de periode februari-juni 2015 hebben 6 stagiaires van de 
opleiding Sport Management en ondernemen van de HVA in 
Amsterdam stage gelopen. Een van hun acties was het opzetten van 
een restaurantactie om gelden voor 100 FACES te genereren. 
Ondanks het bellen, mailen en bezoeken van verschillende 
restaurants leverde de respons te weinig resultaat op om deze actie 
door te zetten. Daarnaast hebben zij zich ingezet voor onze sport en 
spel activiteiten op het Houtfestival. 
 
 

 
Festival Weekend de kade 
In het weekend van 5-6 juni heeft de Stedenband met de informatiewagen op het festival Weekend 
de Kade gestaan en informatie gegeven over de projecten van de Stedenband en onze campagne 100 
FACES. 
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4. Stichting Huisvesting Haarlem-Mutare. 
 
Sinds eind 2012 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. We hebben een Mutarese zusterorganisatie helpen ontwikkelen. Deze 
organisatie,  Haarlem-Mutare Housing Trust heeft naast 220 woningen voor gezinnen met een klein 
inkomen een buurthuis en een bibliotheek gerealiseerd. Deze bibliotheek wordt ook  gebruikt door 
de leerlingen van de enige Primary school in het stadsdeel, de Sacred Heart School.  Met een aantal 
activiteiten zoals verkoop van cement en verhuur van een deel van het gebouw kan men 
zelfvoorzienend werken zonder bijdragen uit Nederland.  

 
Woningbouwproject Magambaroad. 
De Stedenband heeft als vervolg op 
het succesvolle project in Hobhouse 
een nieuw  
woningbouw/gemeenschapsproject 
ontwikkeld in Stadsdeel Chikanga in de 
wijk Magambaroad. De ontwikkeling 
hiervan heeft een aantal jaren 
geduurd. In Nederland hebben we om 
dit mogelijk te maken voor de 
werkgroep huisvesting een nieuwe 
organisatie opgericht; De Stichting 
Huisvesting Haarlem-Mutare. Echter in 
Nederland veranderde in die tijd de 
politieke situatie. Haarlemse 

woningbouwcorporaties trokken zich terug in verband met de kerntakendiscussie rond corporaties in 
Nederland. Het plan om een groot sociaal woningbouwproject te ontwikkelen met steun van de 
Haarlemse corporaties werd met de nieuwe wet op de volkshuisvesting daardoor niet meer mogelijk. 
Zonder deze steun was het Magamba huisvestingsproject niet uit te voeren. Voor de Stichting 
Huisvesting Haarlem-Mutare verviel daardoor het bestaansrecht van de eigen organisatie. Dit 
betekent dat de Stichting Huisvesting zal worden opgeheven en de middelen zullen worden 
overgedragen aan onze stichting. In Mutare gaat men wel door. Dit woningbouwproject wordt nu in 
eigen beheer van de Haarlem-Mutarese Housing Trust Foundation samen met de bewoners 
uitgevoerd.   
 
Community Center Magambaroad 
Spil van de activiteiten rond de zelfbouw van de woningen kan het community center worden. Voor 
dit centrum was al een projectplan geschreven en een bouwplan gemaakt. . Inmiddels is er een 
subsidiecontract afgesloten met Wilde Ganzen.  Dit project willen we in 2016 realiseren. Het project 
kan gebouwd worden voor ca.  €. 37.000,00 Dit is mogelijk met de nog resterende middelen van 
stichting Huisvesting en een bijdrage van Wilde Ganzen van € 12.250,-.  
De realisatie vindt plaats onder supervisie van Wilde Ganzen. 
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5. Sport 
 
 

Sportprojecten 
 
Voor het schooljaar 2014-2015 heeft een vierde jaars student van de opleiding Sport en Bewegen van 
INHOLLAND  zijn afstudeerstage geschreven over hoe de activiteiten van de Mutare Haarlem 
Sportleaders  kunnen worden ingezet om de ouderen van het ouderenhofje Zororai aan het bewegen 
te krijgen. Het resultaat is dat sportleaders twee keer per week bewegingslessen geven in het Hofje. 
Een activiteit die zeer gewaardeerd 
wordt. In november 2015 bracht hij 
een tweede bezoek aan Mutare. 
Het Meer Minder Fonds uit 
Hoofddorp ondersteunt dit initiatief 
door geld in te zamelen voor extra 
middelen om dit ook in 2016 uit te 
kunnen voeren. 
 
Omdat de gemeente Haarlem vanaf 
1-1-2015 geen subsidie meer voor 
sportactiviteiten in Haarlem en 
Mutare geeft zijn er dit jaar geen 
specifieke sportactiviteiten uitgevoerd. De MHS genereert inmiddels geld via het eigen sport café, 
een kleine kippenfarm (beide via crowdfunding en Wilde Ganzen gerealiseerd) en de buurt fitnes 
ruimte. Alle drie in Chikanga. Naast het grote sportcomplex  in Chikanga vinden er op de diverse 
sportterreinen in Mutare zoals het sportterrein in Hobhouse, de Beithhal en bij diverse Primary 
schools sportbuurtwerkactiviteiten plaats. 
 
Dit voorjaar is er een groot aantal sportactiviteiten in Mutare uitgevoerd en ook in Haarlem waren er 
7 HBO sportstudenten van verschillende opleidingen samen met vrijwilligers van de Stedenband 
bezig met het ontwikkelen van nieuwe sportactiviteiten tijdens het Houtfestival. Dit ondanks de 
subsidiestop  op de sport coördinatie in Haarlem en Mutare door de gemeente Haarlem.  Door het 
geheel wegvallen van de subsidie in 2016 is het niet waarschijnlijk dat we komend jaar dit weer 
kunnen doen..  
 

Het 
kippenproject 
van de MHS 
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6. Gezondheidszorg 
 
Impulsis ondersteunt het gezondheidsproject in Mutare met het contract voor €. 25.000, - op 
jaarbasis. Helaas eindigt per 1-1-2016 ook deze subsidie. Goed nieuws is dat de Nederlandse 
ambassade het gezondheid project helpt zelfvoorzienend te maken. Dit door het schenken van een 
bedrag van 12.233,00 US dollar voor het bouwen van een kippenfarm als inkomen genererende 
activiteit voor de Peer Educators. In 2015 is deze gereed gekomen en de eerste 600 kippen zijn 
opgefokt en  verkocht. 
 
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 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). 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. 

De caregivers hebben nog steeds veel zin 

in hun werk 
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7. Onderwijs 
 
Al  jaren werken basisscholen in Haarlem en Mutare samen. Het onderwijsprogramma “Een reis naar 
Mutare” werd op zes Haarlemse basisscholen uitgevoerd. In Mutare legden zeven basisscholen 
contacten met hun zusterschool in Haarlem. In afronding van de grote inzameling van Haarlemse 
basisscholen van vorig schooljaar zijn er in juni 600 WakaWaka zonnelampjes uitgedeeld aan 
Mutarese leerlingen die thuis  geen gebruik kunnen maken van elektrisch licht. Zo kunnen ze nu hun 
huiswerk maken zonder smerige en gevaarlijke petroleumlampen. Beter voor de gezondheid van het 
gezin en de leerprestaties van de kinderen. Ook tijdens het werkbezoek in april-mei dit jaar zijn een 
aantal lampjes uitgedeeld op scholen in Mutare. 
 
De Stedenband  heeft vorig jaar met andere steden in Nederland, België en Polen het 
onderwijsprogramma Global Quest ontwikkeld. Dit hebben we samen gedaan met onderwijskundig 
bureau Alice O en de organisatie Edukans wil dit project met ons uitvoeren. Helaas is het toen niet 
gelukt om dat project gefinancierd te krijgen. Wel hebben we zoveel contacten bij zusterorganisaties 
opgebouwd dat we dit jaar gevraagd zijn om te participeren in het onderwijsproject Serious Gaming 
for a better Europe. Wij zijn hierin partners en de stichting Le Partenariat uit Lille is de penvoerder. 
We hebben in het najaar van 2015 een vernieuwde aanvraag gedaan waarover nog geen besluit is 
genomen. 
 
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.  

 
Sinds het schooljaar 2012-
2013 is er een combinatie 
ontwikkeld met de 
WaKaWaKa foundation 
waarbij Haarlemse scholen 
zijn gekoppeld aan scholen in 
Mutare. Dit is schooljaar 
2014-2015 voortgezet. In 
2015 is er door de Willem 
van Oranjeschool gebruik van 
dit project gemaakt en is er 
onder 152 scholen geworven 
voor deelname. 
Het doel daarvan is 
meerledig. Voor de scholen 
in Haarlem en Mutare is de 
koppeling een vorm van 

Haarlemse kindertekeningen in Mutare 
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wereldburgerschapsontwikkeling. 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 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.  
 
Project: Basisschool leerlingen onderzoeken en verbeteren hun leefomgeving 

In Haarlem en omgeving zijn we gestart 
met een pilot om in het verlengde van 
de Stedenband Haarlem-Mutare ook de 
basisscholen en hun leerlingen van 
beide steden te koppelen. Een aantal 
basisscholen heeft met veel plezier aan 
de uitwisseling meegedaan.  De 
kinderen zijn over en weer enorm 
geïnteresseerd in elkaar. Als vervolg 
hierop en als extra activiteit willen we 
de basisscholen in Haarlem en 
omgeving (Heemstede, Bloemendaal en 
Zandvoort) de mogelijkheid bieden om 
met de leerlingen van de bovenbouw 
(groepen 5 t/m 8) een project te doen 
waarbij de leerlingen zelf hun 

leefomgeving gaan beschrijven, aan elkaar in de groep de resultaten laten zien en bespreken en van 
gedachten wisselen over hoe ze zelf hun leefomgeving zouden kunnen verbeteren en verduurzamen.  
Een verslag van dit project wordt naar de basisscholen (Primary Schools) in Mutare gestuurd, die vice 
versa het project in hun totaal andere leefomgeving uitvoeren en het weer terugkoppelen aan de 
kinderen in Haarlem en Omstreken. 

Contacten in Mutare 

Tijdens het werkbezoek van 10 
Haarlemmers zijn er vier Primary 
Schools in Mutare bezocht en zijn er 
ten behoeve van onder meer dit 
project een drietal foto/video camera’s 
over gedragen aan de Mutarese tak 
van de Stedenband die deze camera’s 
gaat beheren. 

Serious Gaming  for a better Europe 
als vervolg op Global Quest. 
Januari vorig jaar heeft de Stedenband 
bij de Europese Unie  het 
onderwijsproject Global Quest 
ingediend. Het project is ingediend 
samen met: Alice O, Edukans, 
gemeente Lochem, in Nederland, 
gemeenten Kortrijk en Genk, Belgie en 
Lanckorona, Polen, KOPIN, Malta Cardet Cyprus. Het doel van het project was het met elkaar 
communiceren van studenten uit tien Europese steden en zustersteden uit ontwikkelingslanden. Met 
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als resultaat een beter wederzijds begrip en waardering tussen de verschillende culturen . Het 
integreert de generatie van morgen in een geglobaliseerde wereld en geeft de deelnemers 
waardevolle inzichten in de dagelijkse realiteit van hun collega's in andere landen.  Helaas heeft de 
EU najaar 2014 laten weten dat hoewel het een inhoudelijk goed project was, ze niet tot subsidiëring 
over gingen. 
 
Wat het project wel opgeleverd heeft, is dat we in de afgelopen tijd een goed netwerk hebben 
opgebouwd van potentiële Europese partners. Wij zijn najaar 2014 spreker gewest op de Global 
Educators Conference van onderwijsinstellingen in Kopenhagen georganiseerd door de Global 
Highschools Denmark.  
 
Vanuit onze netwerken zijn we gevraagd om mee te doen met het onderwijsprogramma Serious 
Gaming for a better Europe. Dit project is ingediend door de organisatie Franse Le Partenariat uit 
Lille en de Stedenband is een van de mede-indieners. Het gaat om een totaal subsidie van  
€. 259.868.00 waarvan voor de Stedenband een bedrag van €. 42.428.00 is begroot. Het project is 
positief beoordeeld en we staan op de reservelijst voor de uitvoering.  Najaar 2015 is een aangepast 
project ook ingediend bij een nieuwe subsidietrance. Deze aanvraag loopt nog. 
 
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 
en we verwachten dat een aantal scholen het programma gaat gebruiken in het nieuwe schooljaar. 
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8.  Cultuur 
 

Artist in residence 
De Stedenband is een culturele uitwisseling tussen kunstenaars uit de metropoolregio Amsterdam 
(Zandvoort t/m Almere)  en Zimbabwe aan het voorbereiden. Tijdens het Haarlemse bezoek aan 
Mutare hebben we hierover gesprekken gevoerd met individuele kunstenaars in Harare en Mutare 
en hebben overleg gevoerd met Elisabeth Muusha de curator van de National Galerie Mutare en 
Alexander Tunzi van de National Arts Council of Zimbabwe. 
 
Gierzwaluwproject. 
Sinds vorig jaar organiseren we activiteiten rond de gierzwaluw ,die het symbool is 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.  
 
Gierzwaluw in het Teyler Museum 
Op 8 februari organiseerde het Teylers Museum in samenwerking met Atheneum Boekhandel 
Haarlem een middag in het teken van vogels. Alexander Reeuwijk behandelde drie boeken die met 
het onderwerp te maken hebben, Hij sprak ook met Jan Wolkersprijswinnaar Remco Daalder (de 
Gierzwaluw). Alexander Reeuwijk is publicist en schrijver van reisverhalen en natuurhistorische 
werken. Tijdens deze lezing was de tentoonstelling ‘De gierzwaluw, ver weg maar ook dichtbij” van 

de Stedenband te zien. De gierzwaluw broedt in Haarlem en 
overwintert in Mutare en deze wereldburger is de mascotte van 
de Stedenband. 
 
Inzamelingsactie Vogelbescherming Nederland 
Door de Haarlemse leden van de  Vogelbescherming Nederland is 
er €. 3407,- 'opgehaald' voor de gierzwaluw projecten van de 
Stedenband. Van dat geld hebben we aan de schoorsteen van de 
Pletterij een gierzwaluwtoren met 40 nestkastjes en een 
vernieuwde gierzwaluwwebsite laten bouwen en wordt het 
resterende bedrag gereserveerd voor ons jubileumboek dat wij in 
2016 zullen uitgeven.  
 
Donatie aan Gierzwaluwbescherming Nederland 
Omdat wij als Stedenband in 2016 moeten inkrimpen in de eigen 
organisatie en eigen opslag heeft de Stedenband al haar 
overgebleven gierzwaluwnestkastjes geschonken aan de 
Gierzwaluwbescherming Nederland. 
 
Educatieve website 
Er wordt een educatieve website ontwikkeld voor het 
Nederlandse basisonderwijs http://www.haarlem-
mutare.nl/gierzwaluw/  In het voorjaar  van 2015 is deze site ook 
omgezet in geheel nieuwe vormgeving.  
  

http://www.haarlem-mutare.nl/gierzwaluw/
http://www.haarlem-mutare.nl/gierzwaluw/
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9.   Redactie Stedenbandkrant en website 
 
Website 
Sinds 2013 heeft de Stedenband haar website met een moderne vormgeving . Een vaste 
hoofdredacteur is verantwoordelijk voor de Nederlandse content.  

 
Nieuwsbrief 
Nog steeds komt er maandelijks een nieuwsbrief uit.. 
 
Social Media 
De Stedenband heeft zowel een Nederlandstalige als een Engelstalige facebook pagina. Daarnaast is 
er de specifieke facebook pagina Hardlopen voor Mutare.  
 
 
Portal Oneworld. 
Al jaren is de Stedenband aangesloten bij de portal voor ontwikkelingssamenwerking  
www.Oneworld.nl en sinds de oprichting bij de social mediasite Myworld. 
 
  

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

 YESfestival 2014 https://www.youtube.com/watch?v=mZOotib0Ye
Q 

 Reis naar Mutare https://www.youtube.com/watch?v=hvhGkSCh0a
U 

 World Aids Day 2014 https://www.youtube.com/watch?v=9M7RlxAbia4 

 Glas-Man https://www.youtube.com/watch?v=mSRfx14sND
o 

 Scholenband Haarlem-Mutare https://www.youtube.com/watch?v=2cH0XBDqRp
o 

 testimonial Gift Sanyanga https://www.youtube.com/watch?v=tgzwGjfaOvI 

 testimonial Hans Gaasbeek https://www.youtube.com/watch?v=77YUfmc-
Gq4 

 Testimonial Goof de Jong https://www.youtube.com/watch?v=bsfM5Yw87L
E 

 Sportleider Rutendo Mandeya tijdens het 
VNjaar sport 

https://www.youtube.com/watch?v=piC8XL98z_s 

 Testimonial Allen Mandeya https://www.youtube.com/watch?v=0L9xDABTm
m8 

 Inleidende presentatie Zimbabwereis 2015 
van 17 juni 

https://www.youtube.com/watch?v=Yd4jyZqruQE 

 gierzwaluw in Zimbabwe https://www.youtube.com/watch?v=ETV1D9eMVs
w 

 


