Nieuwsbrief 12: februari/maart 2013
Nieuw brugwachtershuisje op de Verfroller
Donderdag 7 februari werd het nieuwe brugwachtershuisje geïnstalleerd op de Lange Brug,
in de volksmond beter bekend als de Verfroller.
Sneeuwstormen en een gure wind moesten door de aanwezigen getrotseerd worden!
Onder de aanwezigen Thijs Asselbergs, ontwerper van de brug en zijn 14 jarige zoon Abel,
ontwerper van het huisje.
Abel vertelt: “Ik moest een 3D opdracht van
een gebouw of gebouwtje voor school
maken. Toen heb ik op het kantoor van mijn
vader dit huisje ontworpen. Er waren 4
ontwerpen ingezonden en de gemeente
heeft mijn ontwerp uitgekozen. Ze wisten
toen nog niet dat ik de zoon van Thijs was.”
Uiteraard zijn zowel vader als zoon erg trots
op het resultaat.
Abel:”Het is een soort wachttorentje. Het is
rond, dus de brugwachter kan de hele
omgeving zien. Wat het voorstelt? Dat moet iedereen maar zelf bedenken.”
De Verfroller is onlosmakelijk met de Stedenband verbonden. Sinds de bouw van de brug in
1995 was er een schildering van de Zimbabwaanse kunstenaar Chazunguza Chikonzero
(Chiko) aan de onderkant van de brug aangebracht. Kunst als verbinding tussen twee
culturen. Vijftien jaar wind en regen hadden de oude schildering aan de onderzijde van de
Lange Brug sterk aangetast. Om een nieuw ontwerp aan te brengen werd door de
Stedenband in Zimbabwe een prijsvraag uitgeschreven voor Zimbabwaanse kunstenaars om
een ontwerp te maken. In totaal zijn er in Haarlem 12 ontwerpen binnengekomen waarvan
de jury er twee vond uitspringen. Uiteindelijk koos de jury voor het ontwerp van Amigo
Bondiya.
Eind 2010 werd de nieuwe schildering aangebracht door schildersbedrijf Waterlander.
Bekijk www.youtube.com/embed/rPQShQ-S87c het filmpje dat Dik Bol maakte van de
installatie van het brugwachtershuisje, of bezoek onze website www.haarlem-mutare.nl
Het filmpje staat op de home-pagina.

Stage in Mutare
Emma van Kesteren, Jennifer Schipper en Elise Wagter (zie foto) zijn drie CIOS meiden, die
van 4 april tot en met 17 mei stage gaan lopen in Mutare. Ze gaan een blog bijhouden van
hun belevenissen. U kunt dit blog volgen op onze website: www.haarlem-mutare.nl

Vrijdag 8 maart diner en voorlichting in het Mondiaal Centrum de Pletterij
Adres: Lange Herenvest 122 te Haarlem
Aanvang 19.00 uur
De avond staat in het teken van de stage, die hierboven genoemd wordt. De meiden geven
voorlichting voor familie, vrienden en andere geïnteresseerden.
Wat staat er op het programma?
- Presentatie van Elise, Jennifer en Emma
- Presentatie van Ivo en Marieke, die vorig jaar in Mutare werkzaam zijn geweest
- Samen eten!
De kosten bedragen €15 p.p. Het diner is meteen een sponsoractie. Er staat tijdens de avond
ook een giftbox op tafel voor een extra bijdrage.
Tot 1 maart kun je je opgeven bij elisewagter@hotmail.com

Rechtsbijstand aan minderjarigen in Zimbabwe
Van 9 t/m 18 maart brengen leden van Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) een bezoek aan
Zimbabwe.
Een van de partners die het project steunen is Köster advocaten.
“Köster Advocaten stelt een bepaald deel van haar expertise pro deo ter beschikking
aan maatschappelijke doelen. Köster Advocaten is actief betrokken bij het Zimbabwe-project
van Advocaten Zonder Grenzen. Wij vinden het belangrijk dat ieder individu recht heeft op
toegang tot het recht in de ruimste zin van het woord. Dit is precies ook de doelstelling van
Advocaten Zonder Grenzen. In Zimbabwe is het slecht gesteld met de rechtsstaat. Door
middel van diverse projecten op het gebied van onderwijs, rechtshulp en kinderrechten van
Advocaten Zonder Grenzen proberen wij een bijdrage te leveren aan de verbetering van de
rechtsstaat in Zimbabwe.”
Bron: website Köster Advocaten

Galerie 23: tentoonstelling hedendaagse Afrikaanse kunst
In 2005 werd Galerie 23 Amsterdam opgericht. De galerie richtte zich destijds op
hedendaagse Afrikaanse kunst. De afgelopen jaren toont de galerie ook kunstwerken uit de
Caraïben, een gebied dat van belang is in de Afrikaanse diaspora. Met ongeveer 7 exposities
per jaar tracht Galerie 23 een beeld te geven van kunst en kunstenaars uit Afrika en de
Caraïben, wonend en werkend aldaar of in Europa.
Van 24 februari tot 21 maart 2013 exposeert Misheck Masamvu
uit Zimbabwe in Galerie 23.
Misheck heeft meegewerkt aan de tentoonstelling “Verborgen
Verhalen” over kritische Zimbabwaanse kunst, die in het najaar
van 2008 in de Grote of Sint Bavokerk in Haarlem werd gehouden.
De organisatie was in handen van de Stedenband HaarlemMutare.

“To be an artist at times I take it as a curse. It’s not a choice. You have to say something and
you have to say it in the most truthful way.”
Deze uitspraak van Misheck Masamvu (1980, Zimbabwe) is typerend voor de persoon, maar
geeft tevens inzicht in de manier waarop hij werkt en in de thema’s die in zijn werk aan de
orde komen.
Masamvu heeft – heel Afrikaans – zijn eerste opleiding gekregen van twee oudere
kunstenaars uit Zimbabwe: Helen Lieros en Greg Shaw. Daarna gaat hij, ondanks de
tegenwerking van zijn ouders, naar München om zijn opleiding op de academie daar te
vervolgen en af te ronden. Na afloop keert hij terug naar zijn vaderland. Die terugkeer is niet
alleen lastig omdat het contact met zijn ouders is vertroebeld, maar ook omdat hij terugkeert
in een land “that still does not respect artists” en dat zich politiek gezien in een uiterst
agressieve en destructieve fase bevindt. Bovendien, en dat lot deelt hij met veel kunstenaars
in diaspora, keert hij terug in een gemeenschap die er moeite mee heeft hem weer in zich op
te nemen en waar hij in feite ook nauwelijks meer in past. Inderdaad, een kunstenaar die een
dergelijk pakket met zich mee torst ,heeft wat te zeggen in zijn werk.
Bron: Rob Perré, Amsterdam

Galerie 23 Amsterdam
Hedendaagse Afrikaanse
Kunst
SBK KNSM Amsterdam
KNSM-laan 307-309
1019 LE Amsterdam
Tel: 020 - 6201321

Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag van 9 tot
17 uur
Zaterdag en zondag van 11 tot
17 uur

De rest van de tekst is te
vinden op
http://www.sbk.nl/galer
ie/23/expo.html?id=836
. Daar staat ook een
interview met Misheck
Masamvu.

Filmpje!
Zeven basisscholen in Haarlem zijn inmiddels gelinkt aan net zoveel scholen in Mutare. Dik
Bol bezocht de scholen in Mutare tijdens zijn dienstreis zomer 2012 en maakte er een
filmpje over. Het filmpje is op onze website te bekijken en ook via de volgende link:
http://youtu.be/raSHqN6UTZg

Donderdag 12 februari hield de
Waddenschool, locatie Molenwijk, een
inloopavond ter afsluiting van het project
“Een reis naar Mutare”. Sfeerfoto tijdens
de inloop…

Hardlopen voor Mutare
Er kan dit jaar maar liefst 6 keer voor Mutare worden hardgelopen! Hier volgen de data:
21 april:
Zorgspecialistenloop
10 mei:
GGZ Loop
2 juni:
Letterenloop
21 juni:
Grachtenloop
29 september: Zilveren kruis Achmea Loop
27 oktober: Heemstede Loop
Lisa en Elaine studeren sportmanagement
aan de Hogeschool van Amsterdam. Zij
nemen de organisatie van het hardlopen van
Mutare onder hun hoede. Dat doen ze samen
met Nick Duyn die eerst als stagiare en nu als
vrijwiliger voor de stedenband werkt.
Groepsfoto van de Zilveren kruis Achmea
Loop, die in 2012 werd gelopen. Deze
mensen deden mee voor de Stedenband.
De man helemaal links is Gift Sanyanga, de
coördinator van de Stedenband in Mutare.
Hij was in oktober 2012 op werkbezoek in
Haarlem.
Het ingezamelde geld wordt besteed aan drie projecten:
Home Based Care (thuiszorg in Mutare)
Peer Education ( voorlichting over seksualiteit/aids aan jongeren)
Sportleaders
De projecten zijn onderdeel van de campagne 100 faces, zie www.100faces.nl
Het Home Based Care project

Het Home Based Care project, dat gratis zorg en steun bij patiënten thuis aanbiedt, wordt
sinds 2002 vooral financieel ondersteund. De Stedenband betaalt een kleine vergoeding aan
de care givers. Ook worden bijeenkomsten, cursussen en kleding door de Stedenband
betaald. Op dit moment zijn in Mutare vijftig
thuiszorgmedewerkers, 49 vrouwen en één man
actief voor het Mutare Health Department van de
gemeente Mutare. Ze bezoeken in totaal 500
patiënten één of meerdere keren per week. Naast
het bieden van een helpende hand bij de verzorging
en het huishouden, geven de care givers ook

voorlichting aan de patiënt en de gezinsleden. Onderwerpen zoals algemene patiëntzorg,
gezonde voeding, hygiëne en infectiebestrijding worden besproken. Verder geven de care
givers ook sociale en emotionele steun aan de patiënt en zijn/haar familie.
Het Peer Education programma

De tweede activiteit van de Stedenband in de
gezondheidszorg is het Peer Education
programma voor jongeren. Dit is een vorm van
voorlichting die gericht is op bewustwording en
gedragsverandering bij deze specifieke
doelgroep. De methode is gericht op het geven
van voorlichting door jongeren aan jongeren. Op
dit moment zijn in Mutare een twintigtal jongeren als peer educator actief. Activiteiten
worden georganiseerd in de jongerencentra, in de townships en in de klinieken. Hier zijn de
peer educators beschikbaar voor gesprekken. In Mutare ondersteunt de Stedenband de peer
educators van het Teen HIV Prevention Programme (THPP). Jongeren tussen zestien en
twintig jaar krijgen een training om andere jongeren voorlichting te geven. De projecten zijn
lokaal in Mutare opgezet en worden ook door lokale mensen uitgevoerd en ondersteund.
Naast de actieve ondersteuning van deze twee projecten wil de Stedenband vooral ook van
de ervaringen in Mutare leren. Peer Education is niet alleen in Mutare van belang, maar kan
ook worden ingezet in Haarlem. Hier zouden in de toekomst verschillende organisaties zowel
in Mutare als ook in Haarlem van de samenwerking profiteren.
De Sportleaders
De Mutare Haarlem Sportleaders (MHS) zetten zich in voor sportactiviteiten in de Townships
van Mutare. De MHS zorgt voor:
“Sport for all” promotie en sportontwikkeling op scholen, in wijken en clubs;
Sociale ontwikkeling;
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. Met deze
programma’s doorbreken ze vooroordelen en krijgen jongeren meer zelfvertrouwen,
waardoor ze meer voor zichzelf op durven komen.

Niet vergeten:
Wat?
Wanneer?
Hoe laat?
Waar?
Donatie?
Opgeven bij?

Een benefietdiner
Vrijdag 8 maart 2013
19.00 uur
Lange Herenvest 122 2011 BX Haarlem
15 euro p.p. (meer mag ook)
elise wagter@hotmail.com

De volgende Nieuwsbrief verschijnt eind maart.

