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Sociale media 

De Stedenband besteedt veel aandacht aan haar facebookpagina.  De laatste nieuwtjes kun je daar 
vinden, vaak vergezeld door foto’s of een filmpje. Bekijk dus regelmatig onze Stedenband Haarlem-
Mutare facebookpagina! 
Ook onze website is de moeite van het bekijken waard. Op de startpagina vind je onder andere het 
jaarverslag van 2012, maar ook projecten als de scholenband, het hardlopen voor Mutare en blogs 
van de sportstagiaires , die inmiddels weer terug zijn in Nederland. 
www.haarlem-mutare.nl 
 

Impulsis Onderwijsdag 
 
Op  vrijdag 31 mei organiseerde Impulsis een themabijeenkomst over onderwijs voor Particuliere 
Initiatieven. Het onderwerp dat deze keer op de agenda stond, was het verbinden van onze 
Nederlandse inbreng met bestaande lokale structuren. Hoe kun je samenwerken met locale pabo’s  
en andere onderwijsinstellingen? Frits Kruiswijk van Edukans en Yolanda Onderwater van Stichting 
Sukacita delen hun ervaringen. Van de Stedenband waren Kees van Dooren, Jos Slenter en Reinier  
Mataheru aanwezig. Ze hebben veel contacten opgedaan met andere organisaties in het land.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Raadsleden evenement   
“Red de wereld, win je verkiezingen”  

 

 

Haarlem is een van de 1 van de 153 millenniumgemeenten in Nederland. Vrijdag 31 mei organiseerde 
de VNG (vereniging Nederlandse gemeentes) een aansprekende themamiddag voor raadsleden 
onder de titel Red de wereld, win je verkiezingen. Het evenement was bedoeld voor raadsleden die 
beseffen dat de wereld niet bij de gemeentegrenzen ophoudt.  Je gaat de politiek in omdat je iets 
wilt veranderen. Veel politici kijken daarbij ook over de grenzen en willen bijdragen aan een wereld 
die gelijkwaardig en duurzaam is, waarin iedereen de kans krijgt iets van zijn of haar leven te maken. 
Dat geldt dus ook voor raadsleden, maar hoe pak je dat aan? Hoe kun je op lokaal niveau ervoor 
zorgen dat deze onderwerpen tijdens de aanstaande verkiezingen niet links blijven liggen? 

file:///C:/www.facebook.com/stedenband
http://www.haarlem-mutare.nl/


Klimaatverandering, duurzaamheid, eerlijke handel. Grote grensoverschrijdende thema’s die soms 
voor een lokaal politicus ver van het bed lijken. Thema’s die weliswaar globaal van aard zijn, maar 
zonder lokale actie en invulling niets betekenen.  

Klimaat Jagers 
Tijdens het Raadsleden evenement werd er een presentatie 
gegeven door documentairemaker Bernice Notenboom. Ze 
heeft een serie van zes  klimaatfilms gemaakt die door de VPRO 
de onder de titel klimaat jagers van 8 september tot 13 oktober 
worden uitgezonden.  

Tijdens die uitzendingen worden overal in Nederland zgn. 
toekomst-ateliers georganiseerd waarin burgers, lokale 
organisaties en bedrijven initiatieven ontwikkelen om op lokaal 
niveau werken aan duurzaamheid met een gezamenlijk 
ontwikkeld toekomstbeeld. Mogelijk wordt er ook zo’n activiteit 
in Haarlem georganiseerd.      Bernice Notenboom 

Duurzaamheidsmeter. 
Daarnaast was de middag een promotie om mee te doen aan de lokale duurzaamheidsmeter. Daarin 
worden gemeentes met elkaar vergeleken. Welke gemeente scoort het beste op gebied van 
duurzaamheid. We zijn zeer benieuwd waar Haarlem scoort. We zijn al de beste winkelstad van 
Nederland. Zijn we ook de schoonste stad in het land? Vol verwachting kijken we naar de uitslag uit.  
 
Het Raadsledenevenement is een activiteit binnen het Millennium Raadsledenplatform . 

HOUTFESTIVAL 

Al tientallen jaren is de stedenband aanwezig op het 
Houtfestival. Ook dit jaar ontbreken we niet. Dit jaar 
staan we zelfs op het kinderplein en de 
informatiemarkt. 

Spelletjes 
Op het kinderplein van het Houtfestival brengen we 
allerlei spelletjes mee die in Mutare (Zimbabwe) 
gespeeld worden, zodat we die ook in Haarlem kunnen 
spelen op 16 juni. Je kunt  er piramides en 
Zimbabwaanse ballen maken en je kunt op de foto als 
leeuw. Kortom, dit wil je niet missen! Het zal een 
supergezellige en leuke dag worden, met een link naar 
Mutare toe. 

Bezoek de website van het festival voor meer 
informatie. 

Een deel van de opbrengst gaat naar 100Faces voor 
een financiële ondersteuning van 25 sportleaders, 25 
peer educators en 50 caregivers in Mutare, Zimbabwe. Bezoek de pagina 100Faces voor meer 
informatie.      

http://www.vngi-events.nl/index.php?id=124&L=2&tx_events_pi1%5beventId%5d=28&tx_events_pi1%5bmenuItem%5d=4
http://www.houtfestival.nl/
http://www.100faces.nl/


Hardlopen voor Mutare 1   

Zondag 2 juni werd in Haarlem de Letterenloop gelopen.  De karakteristieke Stedenbandkar stond 

voor de ingang van de IJsbaan, waar ook het startpunt was. Daardoor dachten veel mensen dat 

ze zich bij ons konden inschrijven of koffie/thee/limonade konden krijgen… Het was goed 

loopweer en er werden door enkele deelnemers dan ook persoonlijke records gehaald. Door 

stagiare Marnix Rolff van Roeland werd hier een mooi filmpje van gemaakt 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhyALA9jlN8 

 

De volgende Loop is de Haarlems Dagblad-LifeFit grachtenloop (zie hieronder) 

 

 

 

Het team van de Stedenband bij de Stedenbandkraam. 

 

    

 

Hardlopen voor Mutare 2 

Er zijn al enkele  lopen achter de rug. Op 21 juni wordt de Grachtenloop georganiseerd. Het parcours 
van de Grachtenloop vind je hieronder. De lopen worden georganiseerd door Sport Support. De 
kosten bedragen evenveel als het normale tarief, maar bij meedoen aan meer lopen, krijg je korting. 
Er wordt wel een bijdrage gevraagd voor de Stedenband. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhyALA9jlN8


Bij deelname aan de sponsorlopen krijg je een hardloopshirt, de Nieuwsbrief en toegang tot het  

eindfeest dat na afloop van alle lopen plaats vindt. Voor meer informatie en het opsturen van het 

inschrijfformulier kun je mailen naar elainelisasport@haarlem-mutare.nl 

Hier vind je het inschrijfformulier 

Gratis hardlooptrainingen volgen? 

Als je je inschrijft voor de sponsorlopen via de Stedenband kun je gratis meetrainen op de 

woensdagochtend van 9 tot 10 uur. Verzamelplaats: sporthal Tetterode in Overveen. De trainingen 

worden verzorgd door Paula Brouwer, fysiotherapeute en hardlooptrainster. Zij geeft cursussen in 

het ontspannen hardlopen.  Zo ben je goed voorbereid en heb je ondersteuning van de groep. 

Meer informatie vind je hier. (www.hardlopenmetjehelelichaam.nl) 

Stage lopen in Mutare 

De drie studentes Emma, Jennifer en Elise zijn inmiddels al terug uit Zimbabwe. Ze hebben een 

geweldige tijd gehad. Hieronder een stukje uit het blog van Emma: 

Vrijdag 10-05: Voor de tweede en laatste keer gaan we lesgeven op scholen. Jennifer, Lewis, Fielix, 

Mesceline en ik gingen naar een Primary School in Sakubva. We maakten ons klaar voor de les en 

ondertussen kwamen 160 kinderen in schooluniform netjes in 4 lange rijen zitten aan het begin van 

het veld. Wauw! Al die zwarte kopjes die vol spanning wachten.  

Voor de warming-up 

maakten  we met 

iedereen een enorm 

grote cirkel. Jennifer en 

ik stonden in het midden 

en schreeuwden wat de 

kinderen moesten doen. 

Dit was echt vet! 

Gelukkig hebben we een 

hoop filmpjes gemaakt.  

De les hadden we 

ingevuld met 4 

onderdelen om zo na 10 

minuten door te draaien van spel. Ik deed estafette met een ballon tussen de buik voor elke keer zo’n 

40 kinderen. De kinderen kwamen niet meer bij van het lachen dus het was geslaagd! 

 

Cultureel festival  Mutare 

De scholen die aan Haarlemse scholen zijn gelinkt, hebben vrijdag 31 mei een Culturele Dag gehad in 

Mutare. Helaas hebben we geen foto’s toegestuurd gekregen van de Mutare coördinator Gift, maar 

wel een verslagje, dat hieronder te lezen valt. 

mailto:elainelisasport@haarlem-mutare.nl
http://www.haarlem-mutare.nl/cms/media/Overigen/Inschrijfformulier_Sponsorlopen_2013.pdf
http://www.hardlopenmetjehelelichaam.nl/
http://www.hardlopenmetjehelelichaam.nl/


 

“We had a splendid culture festive with the schools in the school link program. It was a worthy 

projects and what a time it was for the Schools, the City Link as well as all the stakeholders invited - 

City ofMutare, Ministry of Education, Sports & Culture, National Arts Council, National Gallery, ational 

Museums and Monuments among others. The Schools,  besides their  Schools Link 

contact/coordinators were also fully supported with the presence of most of the School Heads and 

some their Administrators. 

It was a huge success also running under the National Theme of "Cerebrating African Tradition, Pride 

and Identity". This project, justifiably must be considered one of our annual events (under the  

Schools Link Program) for the Education & Culture Sector,  like the Sports Festival for the Sports 

Sector. Being its inauguration/ first time, the project was a huge success with all stakeholders listed 

before supporting its cause and mostly important the Schools themselves, with even greater potential 

for more success in the such future festive. All stakeholders agree that this be an Annual Event. 

Thank you for the support with the 750 euro. I know it was hard work to raise it since we did not have 

this project on our Agenda at the beginning of the year. I also know you are curious to know the 

outcome, so i thought it wise to give you this starter/appetizer update before Keaven does the main 

meal which will be the main report and all the documentary (Photos and Video) as well as the 

Financial report of the Program. These reports will also be ideal for the School Link Programs  

for they will showcase what the schools in Mutare are doing in the commemoration of their Culture. 

 

Warm Regards, 

Gift” 
 
Onderstaand filmpje is gemaakt op de Dangamvura Primairy School door Dik Bol; de kinderen dansen 
een traditionele dans. 
 
http://youtu.be/u-kUyePdd4w 
 

Wilt u deze Nieuwsbrief niet langer ontvangen? U kunt zich afmelden door een mail te sturen naar 

nieuwsbrief@haarlem-mutare.nl 

http://youtu.be/u-kUyePdd4w

