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Beste lezer,
Zoals u kunt zien is de opmaak van de nieuwsbrief iets aangepast. We hebben helaas afscheid
moeten nemen van Bep van Gasteren, verantwoordelijke voor de website en nieuwsbrief. Zij heeft
zich twee jaar vrijwillig ingezet voor de Stedenband. Hiervoor zijn wij haar erg dankbaar en wij
wensen haar veel plezier en geluk met haar andere hobby’s. Dit betekent dat er een nieuwe plek
voor iemand beschikbaar is bij de Stedenband, die zich wil bezighouden met de website en
nieuwsbrief. Geïnteresseerd? Mail naar dik@haarlem-mutare.nl
In deze nieuwsbrief zijn de laatste activiteiten van de Stedenband beschreven. Om als eerste op de
hoogte te zijn van het laatste nieuws, kunt u terecht op onze facebookpagina en website.
Veel leesplezier.

Global-Quest
Eind januari heeft de Stedenband bij de Europese Unie een onderwijsproject voorstel ingediend. Het
project, Global-Quest, heeft een looptijd van drie jaar en van de EU wordt een bijdrage van 3,6
miljoen euro gevraagd. Het project is samen met vier andere steden ingediend: Lochem, Kortrijk en
Genk, en Lanckorona. De steden Angers en Osnabruck zijn ook geïnteresseerd in deelname maar
hebben het project niet mee ingediend. Begin april verwachten we te horen of we dit project verder
kunnen uitwerken.
Het doel van het project is het met elkaar
communiceren van studenten uit tien
Europese steden en zustersteden uit
ontwikkelingslanden met als resultaat
een beter wederzijds begrip en
waardering tussen de verschillende
culturen. Het integreert de generatie van
morgen in een geglobaliseerde wereld en
geeft de deelnemers waardevolle
inzichten in de dagelijkse realiteit van
hun collega's in andere landen. De
belangrijkste boodschap is dat: 'wat een
individu hier doet, heeft elders gevolgen'
(Een les van 2008: Wereldburgers School
TV).
Global-Quest is een uitbreiding van twee
succesvolle educatieve programma’s: Zimquest van de Stedenband Haarlem-Mutare en de

Millennium Battle van de NCDO met bewezen track records. Uit een impactanalyse gemeten in 2010
bleek dat het laatste programma heeft geleid tot een veranderde houding en verdiept inzicht in de
Millennium doelen en wat men zelf kan veranderen en beïnvloeden.
Hoe werken studenten met Global-Quest?
Na een grondige introductie van hun respectievelijke
steden, zullen de studenten worden opgedeeld in
paren en in combinatie met collega's in een
overeenkomstige stad. In de daaropvolgende tien
weken zullen de studenten elkaar beter leren kennen
door het maken van online opdrachten, communiceren
over hun respectieve samenlevingen en landen en de
integratie van persoonlijke levensverhalen. Daarnaast
zal elk team gezamenlijk een kleinschalig project (of
idee) bedenken dat bijdraagt aan de realisatie van een
van de millenniumdoelen. Aan het einde van deze tien weken worden de projecten beoordeeld door
een internationale jury. De 55 winnende teams krijgen de kans om deel te nemen aan een
uitwisselingsprogramma.

Gierzwaluwkastjes in de Amsterdamse buurt
Onderdag 6 februari werd het eerste gierzwaluwkastje in de Amsterdamse Buurt feestelijk
vastgeschroefd door medewerkers van Elan Wonen. In totaal worden 34 nestkastjes opgehangen aan
de gerenoveerde woningen in de Van Zeggelenstraat, De Genestetstraat en de Ten Katestraat. De
nestkastjes zijn gezaagd door leerlingen van het Haarlemse Sterrencollege. Samen met kinderen van
vier basisscholen en de Artisklas van het Wereld Natuur fonds werden er ruim 200 kastjes gebouwd.
Voor de jongeren van het Sterrencollege was dit hun maatschappelijke stage waar ze met veel plezier
aan meededen. Van Wijnen Heerhugowaard B.V., de aannemer van het project, heeft de kastjes
geschilderd en hangt de kastjes op. Elan Wonen zorgt voor het toekomstige onderhoud van de
kastjes. De bewoners in het complex zijn er erg blij mee.

Challenge Run
De Stedenband is bezig met het organiseren van een eigen
hardloopwedstrijd in zowel Haarlem als Mutare. Deze Challenge Run zal
plaatsvinden op 25 mei 2014 op het terrein van de Haarlemsche
Jachtclub te Haarlem. De afstand van het parcours is 8395 meter. Dit is
gebaseerd op de afstand hemelsbreed tussen Haarlem en Mutare, deze
is namelijk 8395 kilometer. Het bijzondere van dit evenement is dat op
exact hetzelfde tijdstip in Mutare ook een Challenge Run zal
plaatsvinden met dezelfde lengte. Een wedstrijd die in Mutare op de
nationale feestdag AFRICA DAY plaatsvindt. Na afloop van beide
evenementen zal worden gekeken welke stad het parcours het snelste
gelopen heeft.
Met de opbrengst van dit sportieve evenement helpen wij 100 gezondheidswerkers/voorlichters en
sportbuurtwerkers in Mutare. Zodat Mutare gezonder wordt. Wij hopen dat u net zo enthousiast
bent over dit evenement als wij! Via deze weg willen we u dan ook vragen om deze datum in uw
agenda te zetten. Omdat wij nog volop bezig zijn met de organisatie van het evenement, is de
inschrijving nog niet geopend. Zodra dit het geval is, melden wij het op onze website, facebookpagina
en in de nieuwsbrief. Mocht u vrijwilliger willen worden bij dit evenement, bent u natuurlijk van
harte welkom om ons een bericht te sturen. Schroom vooral niet om familie, vrienden en kennissen
alvast te enthousiasmeren voor deze bijzondere wedstrijd.
Als u vragen of opmerkingen heeft over dit evenement, dan horen wij dit graag. Ook bent u van harte
welkom als u ideeën heeft betreffende sponsoring of andere relevante onderwerpen. Wilt u
binnenkort meer informatie ontvangen over de Challenge Run in uw mailbox? Mail dan naar
stedenbandsport@outlook.com

Een reis naar Mutare
Dit jaar doen er weer een aantal scholen mee aan het programma ‘Een reis naar Mutare’. Het doel
van dit programma is leerlingen van basisscholen kennis laten maken met het dagelijks leven van
kinderen in een stad in Afrika. Begin maart is de Don Boscoschool in Haarlem begonnen met de
activiteiten van dit programma. Andere scholen die dit schooljaar nog gebruik maken van het
programma zijn: Bredeschool Parkrijk, Basisschool de Meer en De Piramide.
‘Een reis naar Mutare’ bestaat uit een lespakket met 8 thema –
leskisten, een tentoonstelling en een sportmodule gericht op
kinderen van het basisonderwijs. Per groep is een apart lespakket
gemaakt, gericht op onderwerpen die aansluiten bij de
belevingswereld van de leerling. Voor elk lespakket is een leskist
met Afrikaanse materialen beschikbaar. Daarnaast is een
sportpakket toegevoegd, gericht op alle groepen onder de titel
‘Back to Basic’ en twee speurtochten Afrikaanse kunst – een voor
jongere leerlingen, een voor oudere leerlingen – verbonden aan de
beeldenroute in de Damast- en Spaarnoogstraat in Haarlem en een cursus Afrikaanse muziek.

Suzie Bol en Ruth Strootman in Zimbabwe
Op zaterdag 15 februari is Suzie vertrokken
naar Mutare. Samen met Ruth gaat zij
onderzoeken wat Zimbabwe uniek en de
moeite waard maakt voor toeristen. In De
Haarlemmer van donderdag 13 februari
verscheen er een stuk over Suzie en haar
komende avontuur en plannen in Mutare. Dit
artikel is terug te vinden op onze website.
Suzie en Ruth houden ook een blog bij op
onze website. Hier alvast het eerste verhaal
met bijbehorende foto’s:
Mijn vlucht naar Harare was al een aardige
ervaring met twee tussenstops (Egypte & Tanzania). Ik had het geluk om naar een priester te zitten
uit Tanzania (geeft toch een veiliger gevoel). Toen ik hem vertelde wat mijn geloof was, begon hij
keihard te lachen. De rest van de vlucht heeft zijn overtuigingskwaliteiten in de strijdt gegooid om mij
op andere gedachten te brengen. Mijn andere gezelschap was een knappe Zimbabwaanse jongen, die
blijkbaar onder de indruk was van mijn witte huid ‘’are you using any whiteningcreams?’’…uhhh no…
Aangekomen in Harare kwam ik in eerste instantie de douane niet door, omdat ik het adres van
Nyasha en Lovemore niet wist. De enige straat ik me kon herinneren van de foto’s van Dik en
Marjolein was de Robert Mugabe road/street/av. Gelukkig na een halfuur wachten en wat vriendelijk
lachen, mocht ik doorlopen. Het was heel leuk om Ruth en de familie weer te zien en ik ben warm
ontvangen.
Zimbabwe is veel meer ontwikkelt dat ik me had voorgesteld. Ik zie weinig armoede/bedelaars. De
huizen zien er in de meeste gedeeltes goed uit, zo zijn er weinig onafgebouwde/stilstaande
bouwprojecten en de huizen zijn gewoon gebouwd van steen met een dak. In de supermarkt is het
aanbod reuze. We kunnen hier ook gewoon water uit de kraan drinken. De sociale controle is hoog.
Zo worden mensen die stelen van andere door omstanders gebeten/in elkaar geslagen. We zagen
zelfs een foto van twee vrouwen in de krant die melkpoeder hadden gesloten, als een soort straf.
Onderhand hebben we een hoop mensen ontmoet. We zijn voorgesteld aan vrienden, buren, familie
en hebben de school van de oudste zoon Junior bezocht. We lazen dat minder dan 1% van de
bevolking hier blank is en dat is te merken aan de reacties. Iedereen staart ons aan, we zien
regelmatig dat mensen semi stiekem foto’s van ons maken, kinderen willen ons graag even aanraken
en we gaan regelmatig met mensen op de foto. Alles is uit goede bedoelingen en de mensen zijn erg
vriendelijk.
We hebben al aardig wat vreemd eten gegeten. Satza (Maispap) is het nationale gerecht en meer
geliefd door Ruth dan door mij. Lekkernijen bij deze pap zijn: varkenspoten, kippenlevers, rupsen
,kippentenen (plus de nagels) en kippendarmen (het liefst met een restje). De laatste twee hebben we
gelukkig nog kunnen weren. De rupsen worden gekookt en vervolgens gefrituurd. Ze smaken naar
popcorn/inktvisringen, dus opzicht best prima. Helaas zijn de stekels op de rups zelf minder
aantrekkelijk.

Woensdag zijn we aangekomen in Mutare. Onderweg hebben we geluncht bij de vader van Nyasha.
Hij heeft een onwijs grote boerderij, naast een natuurpark. Hij verbouwd voornamelijk mais en tabak.
We hebben een kijkje mogen nemen in zijn tabaksfabriek. Hier worden de bladeren gekookt in grote
containers en vervolgens gedroogd. De geur in deze ruimtes is erg sterk en een broeikas voor
bacteriën. We werden geadviseerd niet te lang hier te blijven i.v.m. hoge kans op ziektes.
Ons onderzoek loopt gestaag. We beginnen een aardig beeld te krijgen van de kansen en hopen deze
komende weken verder uit te kunnen werken.
Ruth en Suzie

Bert Bruijn in Zimbabwe
Regelmatig verschijnen er op onze facebookpagina stukjes over Bert Bruijn. Bert Bruijn is de oudburgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Nu woont hij in Zimbabwe, waar hij een Bed
and Breakfast bouwt. Op 31 januari is de Hoeksteen geplaatst van zijn Bed en Breakfast ‘Pa Brown’s
Holland House’, wat tevens een cultureel centrum en zijn huis is. In het gemeenteblad van
Haarlemmerliede en Spaarnwoude is op 19 februari 2014 een interview met Bert Bruijn verschenen.
Op onze website is het volledige interview te lezen. Hier alvast een voorproefje:

Hoe gaat het nu met? oud-burgemeester bruijn
Op 31 januari 2013 nam Bert Bruijn officieel afscheid als burgemeester van Haarlemmerliede en
Spaarnwoude. Niet veel later vertrok hij naar Zimbabwe om precies een jaar na het afscheid
officieel de hoeksteen van zijn Bed and Breakfast ‘Pa Brown’s Holland House’ te plaatsen. De
plaatsing van de hoeksteen ('cornerstone ceremonie’) zit een beetje in tussen ‘het leggen van een
eerste steen’ en ‘pannenbier’. Kortom, in een jaar is er veel gebeurd in een bijzondere omgeving.
De redactie is benieuwd hoe het nu met de oudburgemeester gaat. Een aantal vragen:
Als eerste: hoe gaat het nu met Bert Bruijn?
In veel opzichten heel goed! Natuurlijk mis ik af en toe wel de
typisch Nederlandse dingen als winterse dagen, de lange
zomeravonden, de snelle "stiekeme" snack uit de 'muur'. Ook
het feit dat Collen en de kinderen nog in Nederland zijn...
Maar hier word ik 'omringd' door de Afrikaanse 'extended
family' en veel kennissen en vrienden. Het sociale leven is dus
prima en 's avonds als iedereen na negen uur al naar bed is,
heb ik mooi de gelegenheid om via internet mijn post en
administratie bij te houden. Naast de bouw van mijn huis en
guesthouse ben ik overdag druk bezig als vrijwilliger met
allerlei City Link activiteiten en projecten (Stichting Stedenband Haarlem-Mutare). Zitten achter de
geraniums is er dus zeker niet bij. Precies wat ik wilde! Fysiek merk ik dat ook. Van een zittend en
veel vergaderend bestaan is de burgemeester echt veel meer een 'bouwvakker' geworden.
Lees verder op onze website!

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen?
U kunt zich afmelden door te mailen naar nieuwsbrief@haarlem-mutare.nl

