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Sociale media 

De Stedenband besteedt veel aandacht aan haar facebookpagina.  De laatste nieuwtjes kun je daar 
vinden, vaak vergezeld van foto’s of een filmpje. Bekijk dus regelmatig onze Stedenband Haarlem-
Mutare facebookpagina! 
Behalve een Nederlandstalige pagina op facebook houden we ook een Engelstalige pagina bij, 
speciaal voor onze vrienden in Zimbabwe. Hier plaatsen we berichten die voor Mutare relevant zijn. 
 
Onze website is de moeite van het bekijken zeker waard. Up to date en voorzien van foto’s en films. 
Heb je nieuws gemist? Dan kun je dat terugvinden in het archief. 
www.haarlem-mutare.nl 
 
Inmiddels hebben we ook een nieuwe flyer, die we uit kunnen delen tijdens markten en 
manifestaties. De flyer is hier te bewonderen: 
http://www.haarlem-mutare.nl/cms/media/Overigen/Flyer_Stedenband_Haarlem-Mutare.pdf 
 

Website 
De website van Stedenband Haarlem-Mutare heeft al tal van ontwikkelingen doorgemaakt. Toch is 
een website nooit af. Graag ontvangen wij van u feedback op onze website. Dat kan door deze mail 
te beantwoorden/reply-en met een antwoord op de volgende vragen:  
- Wat is uw algemene indruk van de website? 
- Wat vindt u leuk/minder leuk? 
- Heeft u nog tips of andere opmerkingen? 

 
 

Yes festival in Mutare 
David Manyakaidze, 
gezondheidscoördinator van de 
Stedenband in Mutare, heeft ons een 
verslag gestuurd van de gebeurtenissen 
en plannen in Mutare. Op 9 november 
vond het YES festival plaats, met als 
thema : “Sport, Advancing Zero New 
Infections, Developing New Heroes”. 
Aan dit evenement deden 29 middelbare 
scholen en andere lokale clubs mee. Dit 
jaar lag de focus van het programma op 
het verbeteren van de levensstijl van 
jongeren en voorlichting geven over 
HIV/Aids en andere relevante educatie 
door sport. Als activiteiten kon men 
meedoen aan balspelen, 
groepsdiscussies en  toneel. 
Het programma werd mede mogelijk 
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gemaakt door Impulsis, het gezamenlijke loket voor Nederlandse particuliere initiatieven in 
ontwikkelingssamenwerking van Edukans, ICCO en Kerk in Actie. 
Sinds 2002 werkt de Stedenband met Impulsis samen. Onlangs hebben we weer een overeenkomst 
van 3 jaar afgesloten over de gezondheidsprojecten in Mutare. 
 

 
 
Je kunt dit project steunen door een donatie op onze ING rekening 3823445 of via de donatieknop op 
de website. Het project is onderdeel van onze campagne 100 Faces. 

 

 

 



Afrikadag  
Zaterdag 2 november was het Afrikadag in het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Alle 800 kaarten 
voor deze dag waren verkocht en dat was te merken. De dag werd geopend door Max van den Berg, 
de voorzitter van FMS (Foundation Max van der Stoel; deze stichting geeft voorlichting over 
ontwikkelingssamenwerking). Ook minister Ploumen was aanwezig. Onze stand werd goed bekeken 
en de nieuwe flyer over de Stedenband Haarlem-Mutare vond gretig aftrek. 

 

Het thema van de Afrikadag was ‘Let’s Work!’ en er werd 
aandacht besteed aan alle aspecten van werk in Afrika; 
van ondernemen, investeren en de rol van vrouwen tot 
kinderarbeid en slavernij in heden en verleden. 
Ook dit jaar was er weer een veelzijdig programma met 
keuze uit meer dan 30 debatten, workshops, interviews, 
live muziek, fashion en een filmprogramma. De 
hoofdgasten waren Minister voor Buitenlandse Handel 
en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen en de 
Keniaanse Carol Kariuki, CEO van de grootste Keniaanse 
werkgeversorganisatie, Kepsa. Beiden hielden een 
speech  over het samengaan van handel en 

ontwikkelingssamenwerking.  
Daarnaast vond er een debat plaats tussen woordvoerders ontwikkelingssamenwerking waar PvdA, 
GroenLinks, VVD, ChristenUnie en SP aan deelnamen. Onder andere Siep Hiemstra, president 
Heineken Intl.  Afrika en Midden-Oosten en Farah Karimi, directeur Oxfam Novib spraken over de 
dilemma’s en kansen van investeren in Afrika. Verder waren er boeiende gesprekken met onder 
andere de activisten van de We Are Here Protests/Vluchtflat, bloggers van Africa Is A Country en 
verschillende filmmakers.  
 
De workshops en debatten gingen dit jaar onder andere over de impact van belastingontduiking op 
Afrikaanse landen, de Zimbabwaanse verkiezingen, nieuwe manieren van samenwerken tussen 
NGO’s en bedrijven, of fair trade wel echt ‘fair’ is, geweld in het grensgebied tussen Soedan en Zuid-
Soedan, arbeidsmigratie vanuit Afrika en nog veel meer. Bezoekers hadden daarnaast gratis toegang 
tot het Tropenmuseum en konden daarna naar de  knallende afterparty met Afrikaanse beats en live 
muziek van muzikale hoofdgast Omar Ka in Hotel Arena! 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/stedenband?ref=stream&directed_target_id=0


Kunstlijn 
Het eerste weekend van november vond de Kunstlijn- 
manifestatie plaats in Haarlem. Dik Bol, de coördinator 
van de Stedenband, exposeerde in galerie KNH met 
zijn foto’s,gebaseerd op de gekte rond de overlast van 
meeuwen in de stad. 
De eigenaresse van de galerie was ook curator van alle 
kunst in de Kleine Houtstraat. Daarom was er in een 
woonhuis  ook een foto van Mutare te zien, gemaakt 
door Dik Bol. 
 

 
Help de gierzwaluw onder dak! 
 

De gierzwaluw is het symbool van de 
Stedenband. De vogels broeden in houten 
nestkasten. Voor de gierzwaluw zijn er 
speciale nestkastjes gemaakt, zodat hij  weer 
een geschikte plek heeft om te broeden. Deze 
nestkastjes zijn gemaakt tijdens het 
gierzwaluwproject in 2012. Nestkasten 
ophangen is een eenvoudige manier om de 
Nederlandse gierzwaluwenpopulatie weer te 
helpen groeien. 
Een aantal van deze nestkastjes is al 
opgehangen, zoals te zien is in de 
Slachthuisbuurt. Elan wonen gaat binnenkort 
een veertig tal kastjes plaatsen. Ook zijn er 
nog een aantal kastjes te verkopen aan 

particulieren. Het leuke aan deze kastjes is dat ze nog beschilderd kunnen worden , zodat je ze aan 
eigen wensen aan kunt passen. 
Voor 20 euro kunt u een kastje ophalen bij de Stedenband: Lange Herenvest 122. Graag wel even 
bellen voor het ophalen naar 023-5324008. Het geld komt ten goede aan de projecten van de 
Stedenband. 
 
Hieronder volgen wat tips voor het ophangen van de kasten: 

 De kast mag niet te heet worden; hang hem daarom op een plek waar tussen 11 en 18 uur 
geen zon schijnt. 

 De uitvliegende jongen hebben minimaal 3 meter hoogte nodig om uit te vliegen. Ze kunnen 
niet vanaf de grond opstijgen en moeten dus in één keer zonder te landen goed weg vliegen. 
Ze komen n iet meer terug in de kast, maar gaan direct richting het zuiden. 

 De minimale ophanghoogte is 3 meter. De in- en uitvliegroute moeten vrij zijn van obstakels, 
zoals bomen, schuurtjes e.d.  

 De kast moet beschermd zijn tegen de regen, want hij moet jaren mee (een gierzwaluw kan 
wel 15 jaar worden). Je kunt hem onder een overstek of goot hangen of dakteer aanbrengen 
op de bovenkant. 

Meer tips op onze website www.haarlem-mutare.nl 
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Bert Bruijn begint bed & breakfast 
Na zijn aftreden als burgemeester van Haarlemmerliede begin 2013 besloot Bert Bruijn een geheel 
nieuwe carrière te beginnen: in Zimbabwe is hij begonnen aan de start van een bed & breakfast. 
Bert Bruijn is al lange tijd nauw betrokken  bij de Stedenband Haarlem-Mutare. Hij had te maken met 
veel projecten in het Afrikaanse land. Zijn huidige vrouw Collen leerde hij daar kennen. 
De bungalow die hij in Zimbabwe heeft is niet groot genoeg voor een bed & breakfast. Hij moest dus 
aan de slag als bouwvakker! Aan de bestaande bungalow moest een stuk van 14 bij 14 meter worden 
aangebouwd. De grond op die plek had een goede fundering nodig.  Inmiddels begint de bouw vorm 
te krijgen. Eind 2014 moet de eerste fase klaar zijn. Daarna volgt nog een tweede bouwfase. 
Op Youtube zijn twee korte interviews met Bert Bruijn te volgen. 
http://www.youtube.com/watch?v=YJtw6k4JdOk 
 
http://www.youtube.com/watch?v=cCfhW11IoWg&feature=c4-
overview&list=UUNPTvSYvPMMrYqZ19-S_7_w 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezuinigingen 
Op donderdag 7 november verscheen in het Haarlems Dagblad een stuk over het halveren van het 
sportbudget voor de Stedenband Haarlem-Mutare. Die avond hebben Anita de Jong en Jan 
Buschman van de Stedenband ingesproken op de commissie Bestuur van de Gemeenteraad om de 
gemeenteraadsleden ervan te overtuigen dat deze bezuiniging wel eens het einde van de 
Stedenband Haarlem-Mutare kan betekenen.  
De Actiepartij heeft hierop een motie ingediend om de structurele korting van 13.000 euro op het 
budget van de Stedenband te voorkomen. Deze motie heeft helaas geen meerderheid gehaald 
tijdens het stemmen. Vanaf 1 januari 2014 is de gemeentelijke subsidie dus met 13.000 euro 
structureel gekort.  
Het bestuur van de Stedenband Haarlem-Mutare is nu hard aan het werk om een plan te schrijven 
voor het werven van fondsen en donateurs, zodat de Stedenband ook in de toekomst nog kan blijven 
bestaan.  
Wil je dat de Stedenband ook in de toekomst nog haar activiteiten kan uitvoeren? Doneer dan via de 
donatieknop op deze website www.haarlem-mutare.nl of neem contact op via het contactformulier 
voor andere mogelijkheden om de Stedenband te steunen. 
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Scholenlink Haarlem-Mutare brengt “licht” naar Mutare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Binnenkort zal de WaKaWaKa Foundation in samenwerking met de Stedenband Haarlem-Mutare 600 
zonne-energie-lampjes versturen naar schoolkinderen in Mutare, Zimbabwe. Duurzame lampjes die 
gevaarlijke en ongezonde olielampjes vervangen, zodat de Mutarese leerlingen ook in het donker 
veilig hun huiswerk kunnen maken. Het is het directe resultaat van de samenwerking die is ontstaan 
tussen 7 basisscholen in Haarlem en 11 scholen in Mutare. Met ondersteuning van het 
Stedenbandkantoor in Mutare wordt gezorgd dat de lampjes Zimbabwe binnen komen zonder 
importheffing te betalen en dat ze eerlijk worden verdeeld onder de leerlingen die ze het hardste 
nodig hebben. Afgelopen schooljaar is er ca. €14.000,- ingezameld voor het zenden van de lampjes 
naar schoolkinderen en de activiteiten rond aidsbestrijding in Mutare (campagne 100 FACES, naar de 
100 mensen die zich in Mutare daar mee bezig houden).  
 
Op 18 november vertelde de initiatiefnemer van de WaKaWaKa 
foundation Maurits Groen over dit project tijdens het maandelijkse 
radioaprogramma Cafe Strout 
 



 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Onze Nieuwsbrief komt maandelijks uit. Wilt u de Nieuwsbrief niet langer ontvangen? Dan kunt u 

zich afmelden via het email adres  

nieuwsbrief@haarlem-mutare.nl 

 

 


