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Gierzwaluwproject 
Medewerkers van de Stedenband zijn druk bezig voorlichting te geven over de gierzwaluw 
en, samenhangend daarmee, de stedenband met Mutare. Zo zijn Erwin Robbertz en Jos 
Slenter de afgelopen periode op de volgende scholen geweest: de Molenwiek, de 
Waddenschool, locatie Boerhaave. Andere scholen staan nog op het programma. 

 
 
 
 

 

 

 

 

Inspiratiemiddag NCDO en Kontakt der Kontinenten 
Op 6 maart organiseerde  de NCDO ( Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en 

Duurzame ontwikkeling) in samenwerking met Kontakt der Kontinenten een Inspiratiemiddag: 
kinderen & mondiaal burgerschap. 
Hoe kunnen we kinderen verantwoorde wereldburgers laten voelen en hun positie en stem 
betrekken in het mondiale debat? Dat was de vraag die centraal stond op de inspiratiemiddag 
.‘Want,’ zo sprak Dick Wijte, directeur van Kontakt der Kontinenten, ‘het is van steeds groter 
wordend belang om kinderen op te voeden tot mondiale burgers.’ 
Enkele medewerkers van de Stedenband bezochten de middag., die zij zinvol vonden. Na enkele 
sprekers werd de rest van de middag besteed aan workshops. 

Josje van der Grift liet de deelnemers in haar workshopsessie 
‘Framing en Beeldvorming’ een verscheidenheid aan foto’s en 
filmpjes ervaren. Van belang is om met de boodschap aan te 
sluiten bij de belevingswereld van kinderen, die hun 
beeldvorming baseren op interpretatie en evaluatie en veel 
minder op feiten. 
Irene de Goede en Liesbeth Schouten namen de groep in 
vogelvlucht mee door het concept wereldburgerschap. Zo is 

samsam sinds de jaren zestig veranderd in lijn met het bredere ontwikkelingsdenken in Nederland: 
van solidariteit tot wereldburgerschap. Hoe blikten de deelnemers terug op hun eigen jeugd: voelden 
zij zichzelf als kind wereldburger? En hoe is dat anno nu? 
Eva Rootmensen vertelde in haar workshop ‘Kinderspel!’ meer over games ter bevordering van 
mondiaal burgerschap en liet de deelnemers zelf de Earth Charter game spelen. Ook in de workshop 
van Henrik Looij van EyeOpener Works ging het om de ervaring. Middels creatieve 
bewegingsoefeningen beleefden de deelnemers de toegevoegde waarde van beweging voor het 
stimuleren van mondiaal burgerschap onder kinderen. Onder het genot van een prachtige culinaire 



reis door acht wereldgangen kon iedereen zijn of haar opgedane inspiratie delen. Een smaakvol 
einde van een inspirerende dag. 
Céline Hoeks, Onderzoeker bij NCDO  
Bezoek de website van de NCDO: www.ncdo.nl 
 

Benefietdiner 8 maart 
Jennifer Schipper, Elise Wagter en Emma van Kesteren  lopen van 4 april tot 17 mei sportstage in 
Mutare. In Zimbabwe zullen zij  een steentje bijdragen aan de ontwikkeling van de stad Mutare. Ze 
gaan sportles geven op verschillende sportacademies, community sports geven in Townships en 
sportactiviteiten doen met de straatkinderen. 

Vrijdagavond 8 maart  was bedoeld als voorlichting voor familie, vrienden en andere 
geïnteresseerden, zoals CIOS-leerlingen, mensen die de Nieuwsbrief ontvangen, 
medewerkers van de Stedenband. Er was een diner, er waren presentaties en er kwam een 
vragenrondje. 
Houd onze website www.haarlem-mutare.nl in de gaten! Op de site komt een blog met 
allerlei informatie over de stage in Afrika. Het blog wordt ook op de facebookpagina van de 
Stedenband geplaatst en op de website van de 1% club. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

‘Prepatory mission’ naar Zimbabwe van 9 maart tot en met 16 maart 2013 
Advocaten zonder grenzen, Zimbabwe project: Een eerste stap naar gefinancierde 
rechtsbijstand voor minderjarigen. 
 
In 2009 hebben leden van de Nederlandse en de Belgische sectie van Advocaten Zonder Grenzen 
("AdZG") deelgenomen aan een missie naar Zimbabwe. Deze missie werd geïnitieerd door de Human 
Rights Committee of the Bar of England and Wales. Naar aanleiding van die missie en de 
aanbevelingen van de Human Rights Committee of the Bar of England and Wales en AdZG is de 
Nederlandse sectie van AdZG gestart met onderzoek van de mogelijkheden voor het opzetten van 
een project rechtsbijstand voor minderjarigen in Zimbabwe in samenwerking met lokale NGO's. 
De eerste fase van het Zimbabwe project bestond uit het doen van algemeen onderzoek naar de 
rechten van minderjarigen die in detentie of voorlopige hechtenis zitten in Zimbabwe. Ook is de 
ervaring die is opgedaan in een soortgelijk project van AdZG in Suriname in dit onderzoek 
meegenomen. In deze fase zijn er besprekingen geweest met diverse deskundigen uit Zimbabwe die 
werkzaam zijn op het gebied van kinderrechten. In dit verband zijn er besprekingen gevoerd met 
Justice for Children Trust, Legal Resources Foundation, Unicef, Law Society of Zimbabwe en 
Zimbabwean Lawyers for Human Rights (ZLHR). 
 

Fase 1: ontwerp projectplan 

http://www.ncdo.nl/users/c%C3%A9line-hoeks
http://www.ncdo.nl/
http://www.haarlem-mutare.nl/


Op basis van de in de eerste fase verworven informatie is er een ontwerp projectplan opgesteld. Dit 
eerste ontwerp projectplan had twee speerpunten, te weten (i) het opzetten van een systeem van 
gefinancierde rechtsbijstand voor gedetineerde minderjarigen en (ii) het faciliteren en verbeteren 
van de toegang tot juridische bronnen voor juristen in Zimbabwe. In het derde kwartaal van 2011 is 
het ontwerp projectplan aan verschillende deskundigen en deskundige organisaties in Zimbabwe 
gestuurd voor kritische feedback. De ontvangen feedback is verwerkt en heeft geleid tot een 
herziene versie van het ontwerp projectplan. 
 

Fase 2: Reality check projectplan 
In oktober 2011 is de projectgroep door de Law Society Zimbabwe (de nationale Orde van Advocaten 
in Zimbabwe) en Justice for Children Trust uitgenodigd om in Zimbabwe het project en de mogelijke 
samenwerking met lokale partnerorganisaties te bespreken. Het doel van dit bezoek was om het 
projectplan aan een reality check te onderwerpen. In deze reality check zijn de volgende vragen aan 
de orde gesteld en beantwoord: Is er echt een noodzaak voor een rechtsbijstandsprogramma voor 
minderjarigen in strafzaken in Zimbabwe? Zijn er bestaande of alternatieve 
rechtsbijstandsprogramma's aanwezig in Zimbabwe? Voorziet het ontwerp projectplan in een 
behoefte? Is het project ook levensvatbaar? Zijn lokale organisaties in staat en bereid om bij te 
dragen aan het project? Welke organisaties kunnen als lokale partners voor het project fungeren? 
Zijn er belemmeringen voor de uitvoering van het project? Met welke uitdagingen moet bij de 
uitvoering van het project rekening worden gehouden? 
Het bezoek vond plaats van 2 tot 11 november 2011. Tijdens dit bezoek hebben er besprekingen met 
verschillende personen en organisaties in Zimbabwe plaatsgevonden. De projectgroep heeft tijdens 
dit bezoek waardevolle aanvullende documentatie en informatie gekregen die relevant is om een 
goed beeld te krijgen van de huidige situatie in Zimbabwe. 
Op basis van dit bezoek, de verkregen informatie en de realitycheck heeft de projectgroep 
geconcludeerd dat in Zimbabwe een behoefte is aan een rechtsbijstandsprogramma voor 
(gedetineerde) minderjarigen en dat het project zoals uitgewerkt in het projectplan in die behoefte 
voorziet. 
 

Fase 3: ‘Prepatory mission’ maart 2013  
Voor het opzetten van een rechtsbijstandsprogramma is een nauwe samenwerking met lokale 
organisaties in Zimbabwe noodzakelijk. Tijdens het bezoek aan Zimbabwe hebben diverse 
(overheidsgebonden en niet-overheidsgebonden; nationale en internationale) organisaties in 
Zimbabwe het belang van dit project bevestigd en hun voornemen om actief deel te nemen aan de 
uitvoering van het project uitgesproken. Het doel van de Prepatory mission in maart 2013 is het 
verstevigen van de relaties met de lokale partners zoals UNICEF, Justice for Children Trust, Legal 
Resources Foundation en de Law Society of Zimbabwe, het bespreken van het projectplan en de 
voorwaarden om tot implementatie hiervan te kunnen overgaan en  het vergaren van de laatste 
praktische informatie die nodig is om het project plan te finaliseren. Het streven is om eind 2013 met 
de pilot van het project in Mutare te starten. Ook zal een bezoek worden gebracht aan Bulawayo 
waar reeds een soortgelijk project loopt. Bij dat project  zijn zowel de overheid als lokale NGO’s 
betrokken. Deze samenwerking kan tot voorbeeld dienen voor de pilot in Mutare. 

 
Informatie 
Mocht u vragen hebben over het Zimbabwe project van Advocaten zonder Grenzen ,dan kunt u een 
e-mail sturen aan Esther van Overbeek, mailadres vanoverbeek@kadv.nl.  
 

Steun 
Mocht u een bijdrage willen leveren aan de verbetering van de rechtspositie van kinderen in 
Zimbabwe dan kan dat door een donatie over te maken op rekeningnummer 824 82 51 ten name van 
Advocaten zonder Grenzen te Amsterdam o.v.v. “Zimbabwe-project”.  

mailto:vanoverbeek@kadv.nl


Hardlopen voor Mutare 
Wij gaan weer Hardlopen voor Mutare. Dé kans om op een gezonde en leuke manier bij te dragen 
aan onze succesvolle projecten in zusterstad Mutare. 
Dit jaar willen wij meedoen aan de lopen die door Sport Support georganiseerd worden. Tijdens die 
lopen organiseren wij onze sponsorloop. Zondag 21 april gaat de eerste sponsorloop van start in 
Haarlem. Er worden in totaal zes lopen georganiseerd door Sportsupport.  
De kosten voor de sponsorlopen bedragen evenveel als het normale tarief, maar als jij je voor alle zes 
de sponsorlopen inschrijft, geven wij jou vijf euro korting! Wel wordt er een bijdrage gevraagd voor 
de stichting. 
Bij deelname aan de sponsorlopen krijg je een hardloopshirt, de nieuwsbrief en toegang tot het 
eindfeest dat georganiseerd zal worden na afloop van de zes sponsorlopen.  
Voor meer informatie en het opsturen van het inschrijfformulier kun je mailen naar: 
elainelisasport@haarlem-mutare.nl                                                                                                      
 

21 april Zorgspecialistloop 

10 mei GGZ Loop 

2 juni Letterenloop 

21 juni Grachtenloop 

29 september Zilveren Kruis Achmealoop 

27 oktober Heemstedeloop 

 
Voor wie niet kan wachten volgt hieronder het inschrijfformulier:        

Naam   

Adres   

Postcode en woonplaats   

Geboortedatum   

Telefoonnummer   

Email   

Geslacht   

Lopen/afstand bijdrage Stedenband €20 

Geef de loop aan die je wilt 
doen 

Afstand: 1,5 of 5 of 10 km; 
bij de Achmealoop de halve 
marathon 

 *Zorgspecialistloop (21 april) 

 *GGZ Loop (10 mei) 

 *Letterenloop (2 juni) 

 *Grachtenloop (21 juni) 

 *Zilveren Kruis Achmealoop (29 september) 

 *Heemstedeloop (27 oktober) 
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Beatrice Mtetwa 
 
De bekende mensenrechtenadvocate Beatrice Mtetwa is op borgtocht vrijgelaten. Op 17 maart, een 
dag na het referendum over de nieuwe grondwet werd zij gearresteerd en heeft ze meer dan een 
week vastgezeten.  

Op 17 maart verrichtte de politie 
huiszoeking bij vier leden van de MDC ( 
Movement for Democratic Change, een 
politieke partij in Zimbabwe).  Beatrice 
Mtetwa vroeg de politie om het 
huiszoekingbevel te mogen zien. 
Daarop werd zij gearresteerd en 
beschuldigd van het belemmeren van 
de rechtsgang en vastgezet in de 
Chikurubi Zimbabwe gevangenis. In de 
week dat zij vastzat mocht ze geen 
familiebezoek ontvangen en geen bad 
nemen. Ook zouden bewakers de 
eerste nacht geprobeerd hebben haar 
dekens weg te nemen.  
De arrestatie van Beatrice Mtetwa 
heeft internationaal veel ophef 

veroorzaakt. Als mensenrechtenadvocate is ze internationaal gerespecteerd en geprezen. In de 
campagne om haar vrij te krijgen heeft Amnesty International het voortouw genomen en toen haar 
zaak diende zat de rechtszaal vol met supporters waaronder twee ministers van de Zimbabwaanse 
regering. 
Het Hooggerechtshof heeft uiteindelijk bepaald dat men niet kon weigeren haar op borgtocht vrij te 
laten vanwege haar grote ervaring. Er is een borgsom van $ 500 betaald. De rechter heeft de 
beslissing om Mtetwa vast te zetten teniet gedaan omdat de staat de 
argumenten 'dat zij zich met de waarnemers van het referendum zou 
bemoeien en dat haar vrijlating commotie zou veroorzaken', niet hard 
kon maken.  
Het referendum is relatief rustig verlopen maar toch is men bezorgd dat 
de arrestatie van Mtetwa slechts een voorproefje is van wat Zimbawe te 
wachten staat wanneer er verkiezingen worden gehouden later dit jaar.  
 

Zimbabwe stemt voor nieuwe grondwet 

Een meerderheid van de kiezers in Zimbabwe heeft voor de nieuwe grondwet gestemd. Van de 5,5 
miljoen geregistreerde kiezers hebben 3,2 deelgenomen aan het referendum op 17 maart 
jongsleden. 180.000 kiezers stemden tegen de grondwet.  
De nieuwe grondwet moet het land democratiseren. Daarvoor wordt de macht van de president 
beperkt. In het 173 pagina's tellende document staat dat de president voortaan twee termijnen van 
vijf jaar kan aanblijven. Hij kan geen veto meer over nieuwe wetgeving uitspreken en niet langer 
provinciale gouverneurs aanstellen. Dat laatste is voortaan een zaak van de provincies. Ook kan de 
president geen decreet meer uitvaardigen zonder de steun van een meerderheid in het parlement. 
Politie en leger dienen voortaan onafhankelijk te zijn.   
Volgens critici gaan de voorgestelde hervormingen lang niet ver genoeg maar  het  'Ja' tegen de 
grondwet wordt als een belangrijke stap gezien op weg naar nieuwe verkiezingen die mogelijk nog 
deze zomer worden gehouden.    



Hoewel de kiezers ja hebben gezegd tegen de grondwet die de ambtstermijn van de president 
beperkt, kan in theorie de zittende president Mugabe tien jaar aanblijven zolang de grondwet nog 
niet in werking is. 
 
Nu de presidentiële bevoegdheden beperkt lijken te worden en de weg wordt vrijgemaakt voor 
verkiezingen, heeft de Europese Unie de meeste sancties tegen Zimbabwe opgeschort. Alleen tien 
personen waaronder president Mugabe zelf blijven op de lijst, evenals twee bedrijven waaronder de 
Zimbabwe Mining Development Corporation (ZMDC). Hun tegoeden blijven bevroren en 
reisverboden blijven van kracht. Dit heeft echter Mugabe niet kunnen verhinderen de inwijding van 
paus Franciscus in Vaticaanstad bij te wonen.  
Rugare Gumbo, een woordvoerder van de ZANU-PF-partij, noemde het "volstrekt onaanvaardbaar" 
dat de EU slechts gedeeltelijk de sancties opheft en eist dat deze onvoorwaardelijk worden 
opgeheven. De sancties werden in 2002 door de EU opgelegd uit protest tegen de schendingen van 
de mensenrechten in Zimbabwe. 

 
 


