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100 Faces 

Ideeën en plannen zijn belangrijk. Maar het gaat om de mensen die ze uitvoeren. Over 

die mensen gaat de campagne 100 Faces. Over de 25 Sport Leaders, 25 Peer Educators 

en 50 Caregivers in Mutare. Door hun werk worden zieken verzorgd, wordt voorlichting 

gegeven over hiv/aids en gaan kinderen sporten.  

De actie 100 Faces is door de Stedenband opgezet om aandacht te vragen voor de 

sportleaders, peer educators en caregivers in Mutare. Via de campagne willen we ook donors 

werven onder bedrijven en personen in Haarlem en omgeving die het werk financieel willen 

ondersteunen. In de campagne gaat de Stedenband een aantal activiteiten organiseren. In deze 

nieuwsbrief houden we u op hoogte.  

De Stedenband heeft de campagne 100 Faces opgezet om het werk van de peer educators, 

sportleaders en caregivers in Mutare mogelijk te maken. Zij doen belangrijk werk in de 

gemeenschap en krijgen daarvoor een kleine vergoeding. Daarnaast worden de kosten voor de 

activiteiten betaald zoals bv. sportmaterialen, kleding en verzorgende middelen. 

In de campagne 100 Faces werft de Stedenband donoren via diverse kanalen. De campagne is 

te vinden op Facebook, er is een website en er worden activiteiten opgezet. In deze 

nieuwsbrief houden we op de hoogte van de ontwikkelingen en plannen.  

De Sportleaders van MHS organiseren voor jongeren community sport. Naast het plezier aan 

sport, wordt door de sportprogramma’s samenwerking gestimuleerd. Meisjes krijgen zo meer 

kansen. Jongeren met een handicap en jongeren met hiv/aids vinden aansluiting in de beter 

aansluiting in de samenleving.  

Elke twee jaar leidt MHS zelf 20 jongeren op uit de Townships tot sportbuurtwerker. In deze 

Townships wordt wekelijks voor 1.300 kinderen sport georganiseerd. Op 33 scholen worden 

voor 7.500 kinderen competities en toernooien georganiseerd. 

Jongeren snappen elkaars problemen en spreken elkaars taal, dat is het idee achter het Teen 

HIV Prevention Programme (THPP). Daarom geven jongeren tot van 18 tot 25 jaar peer 

education, voorlichting aan jongeren van 14 tot 25 jaar over de risico’s van hun gedrag, een 

belangrijk wapen in de strijd tegen hiv en ook bij het voorkomen van ongewenste 

zwangerschappen.  

In het THPP werken 25 peer educators, de helft vrouwen. In jongerencentra van de 

Townships begeleiden de peer educators activiteiten: persoonlijke gesprekken, discussies, 

spelletjes, schaak-, zang- en dansclubs. THPP bereikt 200 jongeren per week. 

Zieke mensen in een ontwikkelingsland zijn verstoken van hulp. De Stedenband ondersteunt 

in Mutare Home Based Care, gratis zorg en steun bij patiënten thuis. In Mutare zijn vijftig 

vrijwillige thuiszorgmedewerkers (caregivers) actief. Ze bezoeken in totaal 500 patiënten één 

of meerdere keren per week. Ze helpen bij de verzorging en het huishouden. Ze geven 

voorlichting aan patiënten en hun gezinsleden. De Caregivers geven ook sociale en 

emotionele steun. Een praatje maken of een schouder bieden om op te huilen is net zo 

belangrijk als zorg.  



De campagne 100 Faces vraagt aandacht voor deze actieve mensen hun werk. Uw steun voor 

hun werk is zeer welkom. 

De Stedenband bestaat 20 jaar en organiseert veel activiteiten onder het motto: ‘Mutare, 

venster van Haarlem op Afrika.’ 

 

DANK U – TATENDA – SIYABONGA KAKULU 

Dansen, zingen en toneelspelen op de jeugdtheaterschool  

De Mutarese muzikant Allen Mapingure is op bezoek in Nederland. Hij is een van de 

oprichters van ICHYPPA, de jeugd-theaterschool in Mutare. Jaarlijks zendt de 

Stedenband twee Nederlandse theater-maaksters uit om in Mutare theatertrainingen te 

geven. Dit stimuleert het culturele leven in Mutare en helpt de professionaliteit van 

uitvoerend kunstenaars te ontwikkelen. Ze werken dan o.a. mee aan het theaterfestival 

voor jongeren dat ICHYPPA elk jaar organiseert. Allen schreef over zijn ervaring met 

ICHYPPA en over zijn eerste indrukken in Nederland. Hij stond paf, Nederland heeft 

geen bergen!! 

Ik ben Allen Mapingure en ik woon in Mutare en breng voor het eerst een bezoek aan 

Nederland. Ik was stomverbaasd toen ik hier geen bergen zag! Het waaide ook nog eens heel 

hard. Bij ons kan het in de bergen soms ook erg koud zijn, dus kan ik wel tegen het 

Nederlandse klimaat. Tijdens mijn Nederlandse verblijf bezoek ik allerhande organisaties, die 

iets met theater en jonge mensen te maken hebben. Ik ben namelijk medeoprichter van 

ICHYPPA in Mutare. ICHYPPA staat voor Integration of CHildren and Young People into 

Performing Arts. Mijn ICHYPPA-partner, Henry Tsopotsa is net als ik musicus, maar we 

doen ook aan theater en dans. ICHYPPA is een stichting, die Nederlanders een 

jeugdtheaterschool zouden noemen. Tijdens weekenden bieden we kinderen en jongeren 

cultureel onderwijs, zoals muziekles, dans en theatertraining. Daarnaast organiseren we 

jaarlijks het ICHYPPA-festival, waar iedereen mag optreden, ook deelnemende scholen uit 

Mutare en omgeving. Dit jaar wordt het festival in juni gehouden. 

Allen Mapingure 



ICHYPPA is gelieerd aan de Stichting Stedenband Haarlem-Mutare. Elise van de Mark heeft 

ons, toen zij hier voor de Stedenband werkte, geholpen met het opzetten van ICHYPPA. In 

ons bestuur zitten Jansje Meijman en Joyce Timmerman, de twee Nederlandse 

theatermaaksters die al veel theaterprojecten via de Stedenband in Mutare hebben uitgevoerd. 

In 2010 waren ze bij ons tijdens het ICHYPPA-festival en hebben ze ons geholpen met 

fondsenwerving via de 1%club, waar mensen via een websitefinancieel kunnen bijdragen aan 

projecten in Afrika. Je kunt doneren wat je wilt, al is het maar 10 cent, want alle bedragjes bij 

elkaar kunnen het verschil maken. 

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren zich ontplooien, hun talenten mogen laten zien en 

hun stem kunnen laten horen. Het leven in Zimbabwe is vaak zwaar en kinderen en jongeren 

hebben een plek nodig waar ze hun talenten onderzoeken en ontwikkelen op het gebied van 

dans, zang, schrijven en theater maken. Zo maken ze een persoonlijke groei door en blijft 

onze cultuur ook bewaard voor de volgende generatie. 

Theatertraining bij Ichyppa  

Ik wil jullie het verhaal vertellen over Lesley, één van mijn ICHYPPA studenten. Hij is 15 

jaar en heeft een paar jaar geleden allebei zijn ouders verloren. Hij woont nu bij zijn opa en 

zorgt voor hem en zijn twee kleine zusjes. Hij bestiert het huishouden èn gaat ook naar 

school. Toen Lesley twee jaar geleden voor het eerst bij ICHYPPA kwam, was hij een 

verlegen jongentje. Lesley is uitgegroeid tot een getalenteerde jonge acteur, die zich goed kan 

uitdrukken en weet hoe hij plezier kan beleven. ICHYPPA is de enige plek waar hij even zijn 

dagelijkse sores vergeet en zich toelegt op zijn eigen ontwikkeling. Daar staan wij voor!  

ICHYPPA wil graag een eigen gebouw om de jeugdtheaterschool verder uit te breiden, zodat 

kinderen als Lesley tijdens hun jeugd beter kunstonderwijs krijgen. Maar eerst hebben we het 

druk met het ICHYPPA-festival 2011 in juni. Als je meer over ons wilt weten, contact met 

ons wil of ons wilt ondersteunen, ga dan naar onze website: www.ichyppa.wordpress.com.  

“Doei!”  

 

Allen Mapingure (vertaling Isobel Buiter)  

Een reis naar Mutare, op de Koorschool  

St. Bavo 

http://www.ichyppa.wordpress.com/


Van 7 februari tot en met 17 februari heeft op de Koorschool st. Bavo een projectweek 

over Mutare en Afrikaanse muziek plaatsgevonden. 

De Koorschool is een basisschool waar de kinderen op school komen in groep 5, dat 

betekent dat ze groep 1 tot en met 4 op een andere school hebben gevolgd. De kinderen 

worden, naast hun gewone schoolwerk, opgeleid tot koorzangers. Ze hebben gemiddeld 

een uur muziekles per dag.  

De school kreeg prachtige themakisten met lesmateriaal en een handleiding waarin informatie 

en lesideeën. In de school stond een interessante tentoonstelling met veel materialen vanuit 

Zimbabwe: foto’s, zelfgemaakt speelgoed, muziekinstrumenten, schooluniformen, 

keukengerei en nog veel meer. De kinderen kregen uitleg van Elli Wanrooy over alle 

voorwerpen. Ze vonden dit geweldig en hebben ademloos geluisterd. 

In de klas werd les gegeven over Mutare en Zimbabwe. Naast de lessen, op dinsdag- en 

donderdagmiddag gingen de kinderen ook in verschillende groepen aan de slag. Dit was 

klassendoorbrekend, wat wil zeggen dat alle kinderen van alle klassen door elkaar in een 

groep zaten. 

De kinderen mochten vooraf kiezen in welke groep ze aan het werk zouden gaan. 

De konden kiezen uit: dansen, knutselen, djembe spelen, zingen en koken. 

In elke groep zaten ongeveer 12 leerlingen. 

De  dansgroep deed de Gumboots, een dans waarbij iedereen laarzen draagt waaraan 

bierdopjes bevestigd zijn. Deze doppen geven een rammelend geluid, 

De knutselgroep maakte o.a. Afrikaanse maskers. De koorgroep leerde verschillende 

Afrikaanse liedjes, de djembé-spelers verschillende ritmes en de kinderen van de kookgroep 

maakten heerlijke gerechten.  

Djembéles op de Koorschool  

Op donderdag 17 februari werd het eindresultaat gepresenteerd aan de hele school en alle 

ouders. De kinderen lieten om de beurt met hun groep zien wat ze de vier middagen geoefend 

hadden. Iedereen heeft genoten van de zang, de dans, de djembé-trommelaars. De 

knutselgroep heeft aan alle leerlingen zelfgemaakte armbandjes uitgedeeld en de maskers 

laten zien. En alle aanwezigen konden genieten van de Afrikaanse hapjes, er waren zelfs 

sprinkhanen die gegeten konden worden. 

Iedereen was zeer enthousiast en alle kinderen hebben genoten van de vele bijzondere 

activiteiten die de twee weken zijn gedaan. 

Saskia van Ringelesteijn (leerkracht groep 5/6)  

Koorschool st. Bavo 

 

 

 

 



Jubileumcadeau Op Hoop van Zegels 

De Haarlemse Filatelistische Vereniging 'Op Hoop van Zegels' viert dit jaar haar honderdjarig 

bestaan. Ter gelegenheid van dit eeuwfeest heeft de vereniging een gift van € 250,- aan 

burgemeester Schneiders overhandigd ter beschikking van de Stedenband.  

Mugabe is MDC moe, Zimbabwe Mugabe moe 

In Noord Afrika vallen dictators als dominostenen en dat heeft hun soortgenoten elders 

zenuwachtig gemaakt. Zimbabwe vormt daarop geen uitzondering, want demonstranten 

worden bedreigd, gearresteerd en gemarteld. Een groep van 45 mensen die video’s van 

de demonstraties in Tunesië en Egypte aan het bekijken waren werden na ruim een 

week werden voor de rechter gebracht met in de aanklacht hoogverraad. Zwaar 

bewapende soldaten met pantserwagen waren te zien in de straten van Harare, na een 

oproep op Facebook voor een demonstratie op dinsdag 1 maart  

Dit in aanloop naar een referendum over een nieuwe grondwet en presidentsverkiezingen in 

de loop van 2011. In november laat Mugabe na een reeks conflicten weten geen zin meer te 

hebben in de samenwerking met de MDC. Verkiezingen zijn de enige mogelijkheid de 

samenwerking te beëindigen. Alleen Mugabe en de Zanu-pf kunnen die verkiezingen niet 

winnen. Tenzij de uitslag wordt bepaald door intimidatie en fraude.  

De Zanu-pf voert een geweldscampagne tegen MDC leden en bewoners van dorpen en wijken 

die ‘verdacht’ worden van steun aan de MDC. De Township Mbare in Harare wordt 

wekenlang geterroriseerd door jeugdmilities van de Zanu-pf. Honderden gezinnen worden van 

huis en haard verdreven en handelaren op de markt in Mbare moeten van de Zanu-pf een 

partijkaart kopen. De jeugdmilities plunderen ook een winkelcentrum in Harare. 

Politiek in Zimbabwe 

Geweld is altijd een onderdeel geweest van de politiek in Zimbabwe. Dat was zo onder Ian 

Smith in Rhodesië, dat was zo tussen de bevrijdingsbewegingen en dat was ook zo na de 

onafhankelijkheid in 1980. Tussen 1984 en 1988 werden in Matabeleland zeker 20.000 

mensen, mannen, vrouwen en kinderen vermoord om de Zapu – de andere 

bevrijdingsbeweging in Zimbabwe met vooral steun onder de Ndebele – te onderdrukken. In 

1988 werd de Zapu gedwongen om met de Zanu van Robert Mugabe te fuseren en zo werd 

Zimbabwe de facto een eenpartijstaat. 

MDC 

Het falend beleid gaf ruimte voor een nieuwe politieke beweging, onder leiding van 

vakbondsman Morgan Tsvangirai werd in 1999 de MDC (Movement for Democratic Change) 

opgericht, voortkomend uit de vakbonden en maatschappelijke organisaties. Een voorstel 

grondwetsvoorstel met meer macht voor de president, werd in 2000 in een referendum 

verworpen na een campagne van de MDC. Daarna was bij alle verkiezingen daarna sprake 

van geweld van de Zanu-pf tegen de MDC en bevolkingsgroepen die de MDC steunen. De 

MDC staat voor vreedzame democratische verkiezingen en wijst geweld principieel af. 



  

Er zijn twee MDC facties Tsvangirai en Mutambara. 

In het ZIG Watch project wordt het aantal overtredingen (breaches) van de 

samenwerkingsovereenkomst (2008) tussen de partijen voor de  regering van nationale 

eenheid  bijgehouden door Sokwanele - Zvakwana - Enough is Enough. Een Zimbabwaanse 

actiegroep die campagne voert voor geweldloosheid, vrijheid en democratie in Zimbabwe. De 

grootste schendingen zijn: respect voor de wet (3034 overtredingen), ongelijke behandeling 

(1884), veiligheid van personen of preventie van geweld (1840).  

Machtsbasis Zanu-pf 

In 1980 was Zimbabwe een agrarische samenleving en woonde 80% van de bevolking op het 

platteland. De politieke bewegingen hadden dan ook hun machtsbasis op het platteland. Door 

sterke urbanisatie na 1980 woont nu bijna de helft van de bevolking in de steden. Door de 

economische teruggang gingen de steden voor de Zanu-pf verloren. 

Op het platteland steunden de blanke boeren en hun zwarte arbeiders – veel van hen zijn 

tussen 1930 en 1970 uit andere landen naar Zimbabwe gekomen – de MDC steunen. Een van 

de redenen waarom de Zanu-pf in 2000 een landhervormingsprogramma startte en de blanke 

boeren en de landarbeiders verjoeg en de grond aan kleine zwarte boeren gaf en aan mensen 

uit de elite in ruil voor hun steun.  

Landhervormingen waren nodig, de wijze waarop het werd uitgevoerd was desastreus. De 

landbouwproductie stortte in en de economie kromp tussen 2000 en 2008 met 30%, waardoor 

ook op het platteland armoede en honger heerste. Zeker een miljoen Zimbabwanen vertrokken 

naar het buitenland, vooral naar Zuid-Afrika. Bij de verkiezingen in 2008 voorkwam de Zanu-

pf door terreur dat de MDC de verkiezingen won. Vanwege het geweld trok Tsvangirai zich 

terug voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Door de hyperinflatie dreigde een 

faillissement en was er gebrek aan alles – voedsel, onderdelen, elektriciteit. Deze 

omstandigheden en druk vanuit het buitenland (vooral Zuid-Afrika) leidden in januari 2009 

tot een regering van nationale eenheid bestaande uit de Zanu-pf en de MDC.  

Sinds de komst van de regering van nationale eenheid is er enige rust in de Zimbabwaanse 

economie gekomen. De zimdollar werd afgeschaft en de Amerikaanse dollar en de Zuid-

Afrikaanse Rand zijn nu de meest gebruikte munteenheden. De inflatie is laag (4% in 2010) 

en de economie groeit weer.  

De samenwerking tussen de Zanu-pf en de MDC blijft echter steeds moeizaam. Wezenlijke 

hervormingen komen niet tot stand en de Zanu-pf heeft haar greep op het machtsapparaat, 



leger, politie, veiligheidsdiensten en de justitie behouden. Deze machtsmiddelen misbruikt de 

Zanu-pf ingezet om haar greep op de samenleving te handhaven en de MDC te ondermijnen. 

Mugabe en Tsvangirai (links) 

De Chiadzwa diamantmijnen, de grootste ter wereld, zijn tegenwoordig een belangrijke 

inkomstenbron voor de Zanu-pf. Veel diamanten worden in samenwerking met Chinese 

bedrijven op de zwarte markt verkocht, de inkomsten verdwijnen.  

Kansen op verandering 

Tegen deze achtergrond is er, in navolging van de gebeurtenissen in Noord Afrika opgeroepen 

tot een ‘Million Citizens March’ tegen het Mugabe regime en eist zijn aftreden en eerlijke 

verkiezingen. In tegenstelling tot Egypte is er in Zimbabwe geen goedgeorganiseerde 

jongerenbeweging. Veel jongeren hebben de afgelopen tien jaar het land verlaten, naar Zuid-

Afrika of nog verder. Maar het regime heeft nog nooit zo weinig draagvlak gehad als nu.  

De slechte organisatie is een groot probleem in Zimbabwe. “Activisten in Zimbabwe zijn 

onvoldoende bereid het voorbereidende ondergrondse werk te doen”, aldus Jenni Williams in 

een interview op swradioafrica n.a.v. de oproep tot een ‘Million Citizens March’ in Harare op 

1 maart. “Ze denken dat het sturen van een e-mail voldoende is om een miljoen mensen de 

straat op te krijgen, maar zo werkt dat niet, niet in Tunesië, niet in Egypte of welk ander 

Afrikaanse land dan ook.” “Jarenlang werken aan werving, workshops, meetings, het opleiden 

van mensen en het opzetten van forums om de aanpak door te bespreken zijn nodig voor een 

succesvolle organisatie op die schaal”, aldus Williams. Williams vraagt zich echter ook af of 

de oproep wel echt is of een politiek opzetje. Jenni Williams en Magodonga Mahlangu zijn de 

drijvende krachten achter WOZA (Women of Zimbabwe Arise) een Ndebele woord dat ‘come 

forward’ betekent. WOZA is een zeer actieve en succesvolle protestorganisatie in Zimbabwe. 

Voorlopig lijkt Mugabe nog stevig in het zadel te zitten, maar hij is in 87 geworden en zijn 

gezondheid gaat achteruit. Dit jaar is hij al drie keer behandelt in Singapore. Als Mugabe 

wegvalt, verdwijnt de bindende factor binnen de Zanu-pf. Wat er dan gebeurt is ongewis.  

Als de internationale gemeenschap dan verkiezingen weet af te dwingen dan gaat de macht 

vrijwel zeker over aan de MDC en kan Zimbabwe een nieuwe weg inslaan. Het is echter ook 

mogelijk dat een van Mugabe’s kroonprinsen, Mnangagwa, Mujuru of Chiwenga de macht 

grijpt. Al is het maar om de lucratieve grondstoffenhandel te behouden. 

Leen van de Polder 
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