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Nieuwsbrief, website en facebook 
Precies een jaar geleden verscheen de laatste Nieuwsbrief van de Stedenband. Door het 
verlies van medewerkers was het niet langer mogelijk de Nieuwsbrief te maken en te 
verspreiden. Gelukkig is daar nu verandering in gekomen! We gaan weer proberen om tien 
keer per jaar een Nieuwsbrief uit te laten gaan. 
Alle Nieuwsbrieven , ook de oude, kun je ook terugvinden op onze website. Sinds kort is de 
website online. Kijk snel op www.haarlem-mutare.nl voor alle wetenswaardigheden van de 
Stedenband. 
Onze facebookpagina is helemaal up to date en ook zeker een bezoek waard! 
 

De Gelukkige Prins 
 
Benefietvoorstelling in de Toneelschuur op 
zondag 27 januari. 
Op facebook en op de website is een filmpje  
van deze voorstelling te bekijken. 
 
Uit het persbericht: 
“Wist je dat de gierzwaluwen ieder jaar 
helemaal van Mutare in Zimbabwe naar 
Haarlem en weer terug vliegen? Ze nemen de 
verhalen mee van ver. Die worden verteld in 
De gelukkige prins. 

Zangeres Gerrie de Vries en meesterverteller Wijnand Stomp spelen het verhaal van de 
gelukkige prins van Oscar Wilde en verhalen uit Afrika. Leendert Booyens’ Wings Ensemble 
maakt de muziek en Jellantsje de Vries gaat tekenen. Javier López Piñón doet de regie, Rieks 
Swarte maakt een decor en Coen Schut doet de techniek (en dat doen ze allemaal voor 
niets!). 
Want we vieren de 21e verjaardag van de stedenband Haarlem-Mutare, een van de weinig 
overgebleven stedenbanden met Zimbabwe. De Haarlemse stedenband organiseert nu het 
Gierzwaluwproject en 100 FACES om geld bijeen te krijgen. Vandaar.” 

 
Voor de kinderen was er nog een 
wedstrijd aan de voorstelling verbonden: 
door een zelfgemaakte zwaluw mee te 
nemen konden ze een prijs winnen. 
Mathijs Nijhoff was de gelukkige en ging 
met een nestkastje naar huis. 
 
 
 

http://www.haarlem-mutare.nl/


 
 

 

 
Platform Zimbabwe 
Op 26 januari 2013 werd de 5e Zimbabwedag  gehouden in het Mondiaal 
Centrum van Culemborg. Het thema van de dag was Evaluatie. 

 
“Een belangrijke gast was Barbara Joziasse, Nederlands ambassadeur in Harare. Zij vertelt allereerst 
iets over de rol van de ambassade op het gebied van de mensenrechten. In dat kader spreekt ze 
vanzelfsprekend ook Zanu-PF autoriteiten. Gesprekken met figuren uit het “centre of power” Zanu-
PF Politbureau leren haar dat er ook in Zanu-PF kringen veel getraumatiseerde mensen rondlopen, 
net als in de MDC. Er komt een Grondwetsreferendum, een Grondwet waar ook Nederland bij heeft 
geholpen. Ook zijn er dit jaar weer verkiezingen in Zimbabwe. De spanning neemt weer toe, er staat 
veel op het spel, zoals macht, de financiering van een kleine elite, enz. De grote diamantberg is ook 
een factor bij het dwarsbomen van een politieke transitie. Toch is de grote lijn wel positief,met op de 
korte termijn regelmatig negatieve dips. 
Nederland vindt haar rol op het terrein van mensenrechten in Zimbabwe belangrijk, uit het 
Nederlandse mensenrechtenfonds is Zimbabwe de tweede grootste ontvanger. Nederland wil de 
Zimbabwaanse mensenrechtenorganisaties overeind houden. Belangrijk vraagstuk daarbij is ook 
steeds: hoe krijgt de bevolking de objectieve informatie, die zij verdient. Niet eenvoudig in een land 
waar 80% naar de radio luistert, 18% toegang heeft tot internet en 10% tot kranten. 
De ambassade is ook actief op het gebied van Social Protection met doelgroepen als o.a. childheaded 
households en aidswezen. Dit programma wordt echter afgebouwd. Waar komen Nederlandse PI’s 
samen met wat de overheid doet?Link vooral zolang het kan met het Social Protection Program. 
Income generating projecten zijn ook erg belangrijk. De ambassade had vorig jaar €100.000 
beschikbaar voor kleine projecten. Daar kwamen 100 aanvragen voor binnen, waarvan 50 goede 
projecten waren. Een criterium is wel steeds: 
is Nederland zichtbaar in de 
projectvoorstellen? 
Wij Nederlanders willen alles altijd perfect 
organiseren. Jullie PI’s besteden dus terecht 
veel aandacht voor evaluatie van jullie 
projecten, maar bedenk daarbij dat het niet 
alleen om blauwdrukken gaat. Het gaat in de 
eerste plaats om medemenselijkheid. Besef 
dat in Zimbabwe angst bij alles een factor is, 
angst is in Zimbabwe het grootst van alle 
Afrikaanse landen. 
 
 
Evaluatie bij de ambassade: evaluatie zit bij ons altijd in de kop van het proces. We zijn zeer zakelijk, 
bij onregelmatigheden kappen we rigoureus en radicaal met onmiddellijke ingang! 
Hoe verder: er is een kans dat er weer een regering van nationale eenheid komt. 
Enkele realistische noten:het instrumentarium voor bedrijfsleven staat niet open voor hulp aan 
Zimbabwe. Samenwerking met de Wereldbank en/of de African Development Bank is alleen 
weggelegd voor grote bedrij Kerkelijke organisaties zijn over het algemeen goede integere 

partners. Vergeet ook niet dat ook chiefs  goede samenwerkingspartners kunnen zijn. Realistisch is 
ook te beseffen dat jullie veel mensen tegenkomen die jullie beschouwen als een bron van 
werkgelegenheid, voor hen is het vaak business. Stuur dus aan op resultaten! Jullie zijn met een 



lange termijn bezig, maar besef dat hun horizon de korte termijn is. Besef ook dat voor Zimbabwe 
steun in spirituele zin naast de materiële steun heel belangrijk is. Zimbabwanen weten dan dat ook zij 
er mogen zijn, dat ook zij er toe doen. 
En tot slot: vragen staat vrij, wil je iets weten, bel gerust of kom langs op de ambassade. 
De ambassade is  i.v.m. de sluiting van de ambassade in Lusaka vanaf 1mei 2013 ook 
verantwoordelijk voor Malawi en Zambia.” 
Dit artikel is overgenomen uit de Nieuwsbrief van het Platform Zimbabwe, december 2012. 
 

Scholenproject 
Voor het onderwijsproject “A trip to Mutare”zijn een enkele scholen in Mutare aan scholen in 
Haarlem gelinkt.  Hieronder kun je lezen welke scholen dat zijn . Op onze website www.haarlem-
mutare.nl kun je binnenkort een filmpje bekijken waarin alle scholen uit Mutare die aan dit project 
meedoen te zien zijn . 
 

Chikanga Primary School Bos en Vaartschool 

Murahwa Hills Primary Bos en Duinschool 

Sacred heart Primary Molenwiek 

Sakubva Primary School Cbs De Wadden  locatie Boerhaave 

Fern Valley Primary De Talenten 

Chirowakamwe Primary School De Dolfijn 

Rujeko Primairy School Cbs De Wadden locatie Molenwijk 

 
De Wadden, locatie Molenwijk is al druk bezig voor de 
verkoop van bijvoorbeeld kettingen. De school sluit het 
project af op12  februari met een inloop en een sponsorloop. 
 
De Bos en Vaartschool helpt de kinderen in Mutare aan 
duurzame led-lichtjes, de Waka-Wakalampjes. Lang niet 
overal hebben de mensen elektriciteit. Zodra het donker 
wordt, is de enige verlichting in huis de olielamp. Slecht licht 
en slecht voor de gezondheid van de mensen. Een 
WakaWakalichtje dat op zonne-energie geladen wordt geeft 
veel beter licht, is veiliger (geen brandgevaar) en gezonder 
(geen schadelijke oliedampen).  
Zie  http://www.wakawakakidz.org/ . 

 
Het doel is om 8 Haarlemse scholen te linken aan scholen in Mutare.  Ook voor het schooljaar 2013-
2014 is het de bedoeling dat 8 scholen met elkaar een band aangaan. 
 

Terugblik tentoonstelling “Dansen op de vulkaan” 
Zimbabwe is een land waar de mensen blij en gelukkig willen zijn. Maar ze dansen daar als het ware 
op een vulkaan. Een vulkaan van ongekend talent en werklust. Want de mensen in Zimbabwe willen 
veel van hun leven maken. Ondanks politieke spanningen, een HIV Aids crisis houden ze in Mutare de 
moed erin. Ze kijken terug op enige jaren van super inflatie en politieke onderdrukking. Toch gaat 
men door om vorm te geven aan het welzijn van de familie, zichzelf en de rest van de gemeenschap. 
Dat alles met de hoop dat het straks beter gaat in Zimbabwe. HIV staat in Afrika voor Hope is Vital. 
Mensen in Mutare hebben dat ontwikkeld als levensstijl. Met een fototentoonstelling van 25 intieme 
portretten van mensen die in bijzonder moeilijke omstandigheden vorm geven aan hun leven, geeft 
Dik Bol inkijk in deze dagelijkse dans op de vulkaan. De tentoonstelling was te bewonderen in de 
Galerie Kunstenaars Noord-Holland van  14 oktober tot 29 november 2012. De tentoonstelling was 
ook onderdeel van de Kunstlijn. 

http://www.haarlem-mutare.nl/
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Twee foto’s van de tentoonstelling 
 

Werkbezoek Dik Bol 
In juli en augustus 2012 bracht Dik Bol een werkbezoek aan Zimbabwe. Het verslag van zijn bezoek 
valt te lezen op onze website: http://www.haarlem-mutare.nl/cms/pages/topics/werkbezoek-dik-
bol-aan-zimbabwe-2.php    
 

Werkbezoek Gift  Sanyanga 
In het najaar van 2012 bracht Gift Sanyanga, de coördinator  van de Stedenband in Mutare, een 
bezoek aan Haarlem. Een interview met Gift kun je lezen op onze website http://www.haarlem-
mutare.nl/cms/pages/topics/bericht-titel-kort.php Er staat daar ook een filmpje dat over het bezoek 
gemaakt is. 
 

Sportleaders van MHS 
De Mutare Haarlem Sportleaders (MHS) zetten zich in voor sportactiviteiten in de Townships van 
Mutare. De MHS zorgt voor: 

1. “Sport for all” promotie en sportontwikkeling op scholen, in wijken en clubs. 
2. Sociale ontwikkeling. 
3. Opleidingen en vaardigheidstrainingen. 

Het sportproject biedt kansarme jongeren de mogelijkheid om mee te doen aan community  
sport. De jongeren beleven veel plezier aan sport en spel en het draagt ook bij aan hun 
maatschappelijke ontwikkeling, want MHS leidt werkloze jongeren op tot sportbuurtwerker. Bij de 
sociale sportprogramma’s wordt positief gedrag gestimuleerd, zodat meisjes meer kansen krijgen.  
Daarnaast vinden jongeren met een handicap en jongeren met hiv/aids een betere aansluiting in de 
samenleving. Ook geven sportleaders voorlichting over hiv preventie. Met deze programma’s 
doorbreken ze vooroordelen en krijgen jongeren meer zelfvertrouwen, waardoor ze meer voor 
zichzelf op durven komen. Omdat we steeds minder afhankelijk willen blijven van subsidies worden 
er steeds meer activiteiten ontwikkeld om zelfvoorzienend te zijn. Vorig jaar is er met geld van de 
1%club en andere sponsoractiviteiten in Haarlem € 9.117,16 bijeen gebracht. Wilde Ganzen gaat dit 
bedrag aanvullen tot ruim € 14.000,-. Van dit geld wordt onder meer een kippenfarm opgezet voor 
het sportproject. 
 

Afscheid van Bert Bruijn, burgemeester van 
Haarlemmerliede 
Per 1 februari 2013 neemt Bert Bruijn, na 6 jaar burgemeesterschap 
afscheid. Hij ia dan 45 jaar politiek actief geweest, waarvan bijna 40 jaar 
voor de PvdA in functies in het openbaar bestuur. 
Hij is vele jaren als vrijwilliger bij de Stedenband betrokken geweest en 
wilde daarom graag als afscheidscadeau een bijdrage voor één van de 
projecten in Mutare. 
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De bijdragen worden besteed aan 

 het Magamba Housing Project, een vervolg op een eerder huisvestingsproject voor meer dan 
220 gezinnen, afkomstig uit de sloppenwijken. Het nieuwe project  houdt de bouw in van 
ruim 100 huizen, vooral bestemd voor de lagere inkomens via een huurkoopsysteem. Deze 
huizen worden door de bewoners zelf gebouwd, dan wel via cascobouw door kleine, lokale 
aannemers. Ook komen er een aantal appartementen voor de middeninkomens. 

 
 

  

 Decentrale energieopwekking door middel van zonne-energie: Zimbabwe is in belangrijke 
mate afhankelijk van energietoelevering van Mozambique en Zuid Afrika. Investeren in grote 
energiecentrales is een onhaalbare zaak. Het Magamba Housing Project zal dienen als pilot 
voor veel andere projecten waarbij zonne-energie, geïntegreerd in dakpanelen, elektriciteit 
opwekken. Op deze manier kunnen ruim 700 huishoudens van energie worden voorzien. 
Gerekend over 20 jaar zal de kostprijs zelfs iets lager liggen dan de huidige inkoopprijs van 
elektriciteit voor Zimbabwe. Behalve bij nieuwbouw is deze aanpak ook veelbelovend bij 
individuele huizen en gebouwen. Zoals bijvoorbeeld het geplande wijkcentrum in het 
Magamba Project. Een bijdrage uit Nederland is zeer welkom! 
 

 

  

 

 

 
 
 
 

 
 


