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Hobhouse: where the air is fresh and the
community is close
Zo benoemde theaterdocent Jansje Meijman
Hobhouse na haar bezoek aan Mutare.
Hobhouse bestaat nu ruim 15 jaar, er wonen
veel jonge gezinnen en er wordt veel
gebouwd. De Stedenband is vanaf het begin
betrokken bij de wijk, er zijn 218 huizen
gebouwd door gezinnen met lage inkomens
met steun van de Stedenband. Een
organisatie, de Haarlem Mutare Housing
Foundation Trust (HMHFT), is opgericht
om de bouw te begeleiden. Een organisatie
die kan uitgroeien tot een woningcorporatie.
Een buurtcomité zorgt voor de
bewonersinspraak.

Lesgeven over de gierzwaluw in Mutare
Floor van Oosterhout woont in Utrecht en
heeft daar biologie gestudeerd. Daarna heeft
ze in de wetenschap gewerkt en
hersenonderzoek gedaan naar de werking
van de ‘biologische klok’ aan de
Universiteit Leiden. De biologische klok
zorgt ervoor dat fysiologie en gedrag van
mens en dier worden afgestemd op het dagnachtritme en het seizoenritme van de
omgeving.

Het is nu belangrijk om de buurt te
versterken, te zorgen voor werkgelegenheid
en het verbeteren van de voorzieningen,
kortom de buurt leefbaar en duurzaam te
maken.
Daarom heeft HMHFT samen met het
Hobhouse Residents Association Committee
ondersteuning gevraagd voor een aantal
projecten:
Training 15 leden Hobhouse
Residents Association Committee in
communicatie, opbouwwerk,
vertegenwoordigen gemeenschap in
onderhandelingen/gesprekken met de
gemeente en instanties en
computergebruik.
Beroepsopleiding voor 50 personen
uit achterstandsgroepen in metselen,
timmeren/houtbewerking, lassen,
naaien en kleding maken.
Inrichten werkterrein voor de
informele sector met 30 overdekte
werkplaatsen, 60 werkplekken met
voorzieningen zoals toiletten, water
en elektriciteit.
Uitbreiden en verbeteren

In april gaat Floor naar Afrika. Het is niet de
eerste keer. Twee jaar geleden was ze vier
weken in Malawi. Daar deed ze een project
in een natuurreservaat, bedoeld om de
populatieaantallen van dieren in het
reservaat in kaart te brengen en bij te dragen
aan de bescherming van de dieren die
bedreigd worden door illegale houtkap en
stropers. Nu gaat ze weer op reis. Deze keer
naar Zimbabwe in het kader van een
onderwijsproject van de Stedenband
Haarlem-Mutare. Lees meer...
In Mutare zal Floor langs verschillende
scholen gaan om een ‘biologieles’ te geven.
Hiervoor maakt ze, in samenwerking met
een onderwijskundige in Nederland, twee
verschillende lespakketten, namelijk één
voor de basisscholen en één voor de
middelbare scholen.
De gierzwaluw is het symbool van de
Stedenband. Deze trekvogel vormt de
biologische link tussen Nederland en
Zimbabwe: elk najaar vertrekt de
gierzwaluw uit Nederland om te
overwinteren in Zimbabwe. De komst van
de gierzwaluw in Mutare geeft de Afrikanen
de blijde boodschap dat het regenseizoen is
aangebroken. Vanwege het 20-jarig bestaan
van de Stedenband staat de gierzwaluw
centraal in meerdere projecten van de
stichting. Zo ook wordt de vogel gebruikt
als thema in het lespakket voor Mutare. De

gereedschapuitleen
Een aanvraag voor ondersteuning voor een
bedrag van € 47.300 is goedgekeurd door de
Achmea Foundation. Eerder hadden we van
MSD al
€ 4.915 gekregen voor de ondersteuning en
training van de peer educators. We konden
deze bedragen ook nog gebruiken voor de
verdubbelingsregeling die de NCDO heeft
toegezegd eind 2010 aan de Stedenband. In
totaal krijgen we van de NCDO € 50.000
voor de projecten in Mutare. Een flink
gedeelte van dat geld gaat naar het
Magamba project – het nieuwe
huisvestingsproject in de naast Hobhouse
gelegen wijk Chikanga.
In 2012 kan zo flink geïnvesteerd worden in
de gemeenschap, werkgelegenheid en de
kansen van achterstandsgroepen.
Leen van de Polder

Benefietdiner Sterrencollege
Op het Sterrencollege worden dit schooljaar
een groot aantal activiteiten rond de
Stedenband Haarlem-Mutare uitgevoerd. In
samenwerking met de horeca-afdeling van
het Sterrencollege organiseren wij op
woensdag 22 februari 2012 van 17.00 uur
tot 20.00 een benefietdiner ten bate van de
campagne 100 Faces. Voor een bedrag van
€. 75,- per couvert wordt u verwent met een
heerlijke maaltijd en de Haarlemse zangeres
Myriam Gaasbeek treed op tijdens het diner.
De opbrengst van het benefietdiner is
bestemd voor de actie 100 Faces en komt
ten goede aan de mensen die zich in Mutare
inzetten voor hun medemens. Door de
ontwikkelingsorganisatie ICCO wordt uw
bijdrage verdubbeld.
Aanmelden bij Dik Bol: dik@haarlem-

gierzwaluw is een bijzondere vogel, die
duizenden kilometers aflegt om zich in
precies hetzelfde nest als het jaar ervoor te
kunnen settelen. Ondertussen eet, paart en
slaapt de vogel in de lucht. De trek van de
gierzwaluw heeft alles te maken met de
biologische klok. Hoe weet een vogel
wanneer het tijd is om te vertrekken, en hoe
bereidt de vogel zich hierop voor? Dit wordt
gereguleerd door de biologische klok, die
nauwkeurig seizoenveranderingen in
bijvoorbeeld daglengte en
omgevingstemperatuur registreert en
lichaamsprocessen zoals de
hormoonhuishouding regelt. “Ik wil
proberen het onderwerp breed op te zetten.
Belangrijk is dat het materiaal inhaakt op
achtergronden van Afrika, op wat daar op
school gedaan wordt en dat het aansluit op
hun belevingswereld", vertelt Floor.
Waarom ze dit project gaat doen? "Ik heb
iets met Afrika en na mijn vorige reis naar
Afrika was ik vast van plan weer terug te
gaan. Niet alleen als toerist, maar ik vind het
bijzonder om een poosje op een locatie te
blijven en daar iets te doen. Op die manier
zie je meer van het Afrikaanse leven en je
leert veel van en over de mensen. Ik zie het
als een verrijking." Ze heeft niet eerder
lesgegeven aan kinderen en vindt dit een
uitdaging.
Natuurlijk komt de vraag hoe ze bij de
Stedenband betrokken is geraakt. “Op de
‘Afrikadag’ in Den Haag heb ik Dik Bol
ontmoet. We raakten aan de praat en hebben
meteen een afspraak gemaakt, waarin Dik
mij het idee van dit project heeft
voorgelegd.” Floor had niet eerder van de
Stedenband Haarlem-Mutare gehoord. Het
spreekt haar aan dat er op allerlei gebied
veel georganiseerd wordt, zowel in
Nederland als in Zimbabwe, waarbij ook
allerlei externe organisaties betrokken zijn.
Geke Leistra

mutare.nl of bel 023 - 5324008
Troebel bier en troebele procedures
De gemeente Mutare is eigenaar van de
Pungwe brouwerij. Die brouwerij brouwt
een populair lokaal bier uit een mix van
maïs en sorghum. Het troebele bier wordt in
bruine plastic flessen met een blauwe dop
verkocht. Ondanks dat veel Zimbabwanen
zelf ook toegeven dat het smerig smaakt, is
het bier geliefd en wordt het veel gedronken.
De gemeente Mutare ontvangt echter al
jaren geen inkomsten meer uit de brouwerij.
Reden voor de burgemeester van Mutare,
Brian James, om aan te dringen op
accountantscontrole van de boeken. Het
houden van die controle wordt echter
gefrustreerd door hoge ambtenaren en
raadsleden. Daarom vroeg Brain James eind
december in een brief aan de raad vier
maanden verlof aan.
Na gesprekken met raadsleden heeft Brian
James besloten om zijn aanvraag voor verlof
in te trekken. Dat betekent echter niet dat de
accountantscontrole ook daadwerkelijk gaat
plaatsvinden. Minister van Binnenlandse
Zaken Chombo (Zanu-pf) moet het
uitvoeringsvoorstel nog goedkeuren.
Aangezien het vooral zijn partijgenoten zijn
die de opbrengsten van de brouwerij in
eigen zak hebben gestoken, zou dat nog wel
eens lastig kunnen worden. Voorlopig blijft
de financiële handel en wandel bij Pungwe
net zo troebel als het bier dat er wordt
gebrouwen.
Leen van de Polder

Floor van Oosterhout
Stage lopen in Mutare
Ivo Pabst volgt aan het CIOS het keuzevak
internationale sportontwikkeling. Hij gaat
binnenkort een stage volgen bij de
Stedenband Haarlem-Mutare. Op 21 juni
gaat hij samen met vier andere studenten
van het CIOS naar Mutare. MHS (Mutare
Haarlem Sportleaders) hebben sinds 2010
een stagebedrijf status van Calibris.
Wat gaat je daar doen?
Ivo.
We hebben een lijst met contactpersonen in
Mutare. We gaan op basisscholen aan de
slag, aan de kinderen spelletjes leren. Op
middelbare scholen doen we sporten als
voetbal, korfbal, dat soort sporten. En op de
lerarenacademie gaan we sportlessen
verzorgen, hoe je sportlessen beter kan
opzetten. In fitnesscentra geven we fitness.
In de townships rondom Mutare zoeken we
contact met de sportwerkers en er is in die
tijd dat wij daar zijn in de hele provincie
ook een heel groot sportevenement, daar

gaan we ook assisteren.
Ben je wel eens in Mutare geweest?
Nee ik ben nog nooit in Mutare geweest.
Wat verwacht je daar aan te treffen?
Ik verwacht een heel andere cultuur, een
heel andere gang van zaken dan hier, een
soort van cultuurshock want ik ben er nog
nooit geweest. Ik denk dat het erg leerzaam
gaat worden.

Gierzwaluw centraal in 2012
De gierzwaluw is het symbool van de
Stedenband. Dat is duidelijk te zien in ons
logo. Deze vogel overwintert in Mutare en
broedt in het voorjaar in Haarlem. De
gierzwaluw verbindt de twee leefwerelden
tussen West-Europa en zuidelijk Afrika,
zoals wij als Stedenband dat ook doen.
Omdat de Stedenband in 2012 twintig jaar
bestaat, gaan wij dit jaar een groot aantal
activiteiten organiseren waarin de
gierzwaluw centraal staat.
Verschillende organisaties en
belanghebbenden hebben zich bij ons
aangesloten om deze activiteiten te
organiseren, sponsoren en helpen uitvoeren.
Een van de sponsoren is het Prins Bernhard
Cultuurfonds.
Daarnaast werken wij nauw samen met de
gemeente Haarlem, de Haarlemse
bibliotheken en de Vogelwerkgroep ZuidKennemerland. Onderwijsinstellingen in
zowel Haarlem als Mutare besteden
aandacht aan onze symboolvogel in de vorm
van een uitgebreid lesprogramma.
Leerlingen van het Sterrencollege gaan zelfs
een groot aantal nestkastjes voor de
gierzwaluw in elkaar timmeren. Om de
cohesie tussen de Haarlemse en Mutarese
schoolkinderen nog verder te bevorderen, is
er een competitie uitgeschreven waarin
kinderen uit Mutare en uit Haarlem in vier
categorieën: poëzie, schilderen, tekenen en

Wat denk je dat het nut is van dit soort
lessen te geven?
Ik denk dat het goed is voor Westerse en
Afrikaanse landen om samen te werken en
kennis uit te wisselen zodat wij ook beter
inzicht krijgen hoe het er daar aan toe gaat
en wat de verschillen zijn t.o.v. hier en wat
wij dat ook kunnen toepassen.
Je verwacht dus dat je daar iets gaat leren?
Zeker weten.
Heeft het CIOS ook uitwisseling met andere
landen?
We volgen dit keuzevak met dertig mensen.
Wij gaan met z'n vijven naar Mutare en een
stuk of twintig anderen gaan naar landen als
Suriname en Indonesië en andere landen
waar ontwikkelingswerk, met het accent op
sport, nuttig zou kunnen zijn.
Waarom heb je voor dit vak gekozen?
Het lijkt me heel leerzaam en ook een hele
levenservaring om zoiets een keer mee te
maken. Ik wilde ook naar Afrika, in elk
geval naar een ontwikkelingsland. Toen ik
dit vak kon kiezen dacht ik, als ik de kans
krijg grijp ik die met beide handen aan.
Heb je al met mensen gesproken die in
Mutare geweest zijn?
Ja met Arend Kant. Hij heeft een
voorlichtingsavond gegeven voor onze
ouders en een presentatie over Challenge
Day. Wat hij daar geleerd heeft,
bijvoorbeeld dat de situatie op
sportevenementen heel anders kan zijn, bv.

schrijven een prijs kunnen winnen. Verder
zal er ook een bijdrage zijn van kunstenaars,
zowel uit Haarlem als Mutare.
Op 8 maart opent een Haarlemse
wethouder/burgemeester de prachtige
tentoonstelling ‘Gierzwaluw: ver weg en
ook dichtbij’ in het Haarlemse Natuur en
Milieu Educatiecentrum Huis ter Kleef
waarbij de burgemeester (nog niet zeker) het
eerste nestkastje zal bouwen. Deze reizende
tentoonstelling zal later in het jaar, onder
andere, ook de Haarlemse bibliotheek nog
aandoen.
Al deze activiteiten zullen er toe bijdragen
dat de bedreigde gierzwaluw niet uit
Haarlem verdwijnt en dat de Stedenband
haar goede werk kan blijven voortzetten.

bij voetballes. Hier heb je een vast aantal
mensen wat mee komt doen en daar bereid
je je les op voor. Daar kan het zomaar
gebeuren dat er ineens honderdvijftig
mensen komen die ook mee willen doen, en
hoe je daarop inspeelt. Je leert heel veel
over normen en waarden daar. Om dat beeld
naar Nederland te brengen lijkt me ook
belangrijk.
Wat verwacht je daar aan te treffen qua
accommodatie?
Ik heb foto's van de stad gezien, van het
centrum maar ook van het
huisvestingsproject en de townships. Foto's
van kamertjes waar ze met twintig mensen
inzitten, kamertjes van vier bij vier waar ze
met hele gezinnen leven. Ik verwacht
eigenlijk alle soorten van accommodatie.

Jan Buschman
Kort nieuws
De Stedenband op MyWorld
MyWorld.nl is een online platform voor
mensen die zich actief inzet voor
ontwikkelings-samenwerking, variërend van
eenmansacties tot kleine stichtingen,
rotary’s en kerkelijke werkgroepen. Op
MyWorld.nl komen al deze partijen samen
om kennis te delen en ervaringen uit te
wisselen.
MyWorld.nl bestaat uit drie onderdelen. De
MyWorld-community is een trefpunt waar
actieve wereldburgers ideeën opdoen en
onderling netwerken. In de community kan
je je eigen organisatie presenteren en kennis
maken met anderen. De MyWorld-wiki is
een kennisbank met nuttige
achtergrondinformatie voor het uitvoeren
van projecten.
De Stedenband staat als organisatie op
MyWorld. Je kunt je aanmelden via
www.myworld.nl onder het kopje
community.
Nieuwsbrief
Deze nieuwbrief is voorlopig even de
laatste. De Stedenband heeft door het verlies

Maar sportaccommodatie?
Er is een groot stadion heb ik begrepen. Of
er gras ligt op de velden op het moment dat
wij er zijn weet ik niet er verder gewoon
zand of gras waar je dan iets kunt uitzetten
of neerleggen zoals T-shirts om een doeltje
te markeren. Ik verwacht toch wel dat er
basketbalveldjes zijn of pleintjes zoals hier.
Ik heb er heel veel zin in, het is een enorme
uitdaging.
Johan van Someren

aan medewerkers op dit moment geen
capaciteit om deze nieuwsbrief te maken en
willen opmaken in Dreamweaver. We zijn
op zoek naar vrijwilligers die ons met dit
probleem willen helpen.

