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Tentoonstelling: ‘Ouder worden in Mutare’ 

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over onze campagne 100 FACES. 

Onderdeel van 100 FACES is de tentoonstelling ‘Ouder worden in Mutare’. De 

tentoonstelling vertelt enerzijds het verhaal van ouderen in het zorgcentrum Zororai. 

Anderzijds het verhaal van de vrijwilligers van het Home Based Care Project, waarin 49 

vrouwelijke en 1 mannelijke caregiver, thuiszorg bieden aan ouderen en terminaal 

zieken.  

De tentoonstelling geeft een impressie van deze projecten, die al jaren worden ondersteund 

door de Stedenband. ‘Ouder worden in Mutare’ geeft de bewoners van Zororai een gezicht en 

laat het publiek kennismaken met de caregivers die in Mutare thuiszorg geven. Zorg buiten de 

familie is in Afrika ongebruikelijk. Door hiv/aids-epidemie wordt de taak voor families te 

zwaar om de sociale problemen en zorg op te lossen. We willen ouderen in Haarlem en 

omgeving graag betrekken bij 100 FACES en met dit project laten we zien hoe zij de 

thuiszorg kunnen ondersteunen. Nederlandse ouderen kunnen hun situatie vergelijken met 

ouderen in Zimbabwe. De tentoonstelling bestaat uit een groot aantal indringende 

kleurenfoto’s en levensverhalen van ouderen en hun verzorgers. Tijdens de tentoonstelling 

wordt een interessante lezing gegeven over het leven in Zimbabwe. 

 

Een caregiver 

De tentoonstelling is met veel enthousiasme ontvangen bij de activiteitenleiding van de 

verzorgingstehuizen. Binnen drie weken was de tentoonstelling tot oktober tentoonstelling 

geboekt door vier verzorgingshuizen in Haarlem en Heemstede. In de maand juni is de 

tentoonstelling bovendien nog te zien in de Kloostergangen van het stadhuis.   



Dik Bol 

 Van COS-NH naar FairBusiness – een duurzame metamorfose 

COS NH (centrum voor internationale samenwerking in Noord-Holland) in Alkmaar 

werkte tot voor kort samen met negen regionale COSsen onder de paraplu van COS 

Nederland. Via mondiale bewustwording op lokaal niveau spande COS NH zich in voor 

een rechtvaardige en duurzame wereld. Hierbij betrok ze burgers, organisaties, scholen, 

gemeenten en bedrijven in discussies en gezamenlijke activiteiten. Zoals bij zoveel 

maatschappelijke organisaties ging de subsidiekraan dicht en werd er nagedacht hoe het 

succesvolle werk op een eigentijdse manier kon worden voortgezet. Het COS NH is 

getransformeerd in een nieuwe organisatie: FairBusiness. We interviewden oud COS-

NH directeur Ans van Ursem over deze metamorfose. 

Deelnemers aan uitwisselingen van de Stichting Stedenband Haarlem-Mutare kregen in het 

verleden van COS NH trainingen in interculturele communicatie en samenwerking. Het is dus 

niet zo gek dat de Stedenband met belangstelling kijkt naar de huidige transformatie. Ans 

Ursem was vanaf 2003 directeur bij COS NH en is mede-initiator van het nieuwe 

FairBusiness, dat op 24 maart officieel werd gestart.  

 
 

Ans legt uit waarom het COS NH niet voor een reorganisatie binnen het COS heeft gekozen: 

 

COS NH had een paar keuzes: reorganisatie binnen de vereniging van COSsen, inkrimpen of 

afbouwen en rigoureus veranderen. Voor de reorganisatie was onvoldoende draagvlak bij 

andere COSsen en het team vond inkrimping geen goede optie. Onze individuele 

deskundigheid en kwaliteiten vulden elkaar namelijk goed aan  en de kracht van verbinding 

vormde zo een energieke motor van ons werk. Daarom besloten we COS NH af te bouwen en 

te beginnen met de transformatie naar een nieuwe organisatie met een zakelijke aanpak. 

Ans vertelt hoe bij het team en het bestuur van COS NH het idee voor FairBusiness ontstond: 

 

Het idee voor de organisatie ontstond in 2009/2010,  toen duidelijk werd dat het beleid voor 

draagvlak in internationale samenwerking veranderde. De focus verschoof van 

bewustwording naar gedragsverandering. De volgende vraag kwam centraal te staan: wat 

kan jij doen voor een betere wereld? Dat sloot goed aan bij de visie van COS NH. We 

verbonden bewustwording namelijk altijd al aan handelingsperspectieven. Onderzoeken tonen 

bovendien steeds weer aan dat kennis van mondiale vraagstukken niet automatisch leidt tot 

gedragsverandering. Wij realiseerden ons dat niet alleen maatschappelijk bewustwording op 



de agenda moest staan, maar dat we onze ambities moesten verwezenlijken. En ook voor 

FairBusiness geldt: mondiaal denken en lokaal handelen. 

Dat klinkt natuurlijk mooi en nobel, maar hoe krijg je zoiets voor elkaar, helemaal in een tijd 

van bezuinigingen en afkalvende steun voor maatschappelijke organisaties. COS NH kon 

immers niet blijven bestaan. Hoe kan FairBusiness een stevige organisatie worden met een 

gezond toekomstperspectief? 

Steeds meer gemeenten, bedrijven en organiseren beseffen dat zij ‘iets’ met duurzaamheid 

moeten. Ze hebben duurzame ambities, maar het is niet altijd even gemakkelijk daar handen 

en voeten aan te geven. Daar willen en kunnen wij een adviserende en coachende rol spelen. 

Dat doen wij niet met publieke gelden, maar tegen betaling. Het is logisch dat wanneer 

gemeenten, bedrijven en organisaties serieus werk willen maken van hun duurzame ambities, 

dat zij daar zelf voor betalen. Dat is ook minder vrijblijvend! 

Wij zoeken daarom de zakelijke markt op en gaan ons waarmaken vanuit de kwaliteit die wij 

leveren. Onze jarenlange ervaring bij COS NH heeft ons naast inhoudelijke, ook veel 

strategische kennis en netwerken opgeleverd. Een lokale duurzaamheidsmeter biedt inzicht in 

de duurzame ambities van gemeenten. Zo ontwikkelden we samen met Fairtrade gemeente 

Alkmaar een FAIRduurzamingstraject. We stimuleerden en inspireerden maatschappelijke 

organisaties zoals scholen, sportverenigingen, welzijnsinstellingen en kunst- en 

cultuurinstellingen om hun organisaties duurzamer te maken en meer gebruik te maken van 

fairtrade producten. Het was erg goed en leuk om dat samen met de gemeente te doen. Het 

gaf ons veel inzicht in samenwerkingsmogelijkheden en hoe je met kleine veranderingen veel 

kan bereiken. 

Zo’n Fairduurzamingstraject kan natuurlijk in andere gemeentes worden toegepast. Misschien 

iets voor burgers en organisaties in Haarlem e.o.? De Stedenband heeft in ieder geval een 

warm plekje in haar hart. Ans vindt dat de waarde van wederkerige uitwisselingsprojecten 

duidelijk te zien is in het werk van de Stedenband. Samen en met elkaar en van elkaar leren, 

daar gaat het volgens Ans om: “En…graag ontwikkelen we samen verdere plannen.” 

Isobel Buiter 

Voor verdere informatie over FairBusiness: info@fairbusiness.nl  

website www.fairbusiness.nl  

Ans Ursem 06 25456642 

Martha Klein 06 53523646  

 

Woningcorporatie in aanbouw 

In Mutare werden tussen 1998 en 2002 218 percelen grond uitgegeven in de wijk 

Hobhouse waarop gezinnen met een laag inkomen zelf een woning konden bouwen. Dat 

project is bijna voltooid.  

 

Tijd voor een nieuwe fase. De Haarlem Mutare Housing Foundation Trust (HMHFT) wordt 

een woningcorporatie nu ze in de wijk Chikanga huurwoningen gaat bouwen. Samen met het 

Residents Association Committee (RAC) in Hobhouse wordt gewerkt aan werkgelegenheid in 

de wijk en verbetering van voorzieningen.  

mailto:info@fairbusiness.nl
http://www.fairbusiness.nl/


Jan de Vletter, oud-directeur van woningcorporatie Groene Stad Almere en de Alliantie 

Flevoland gaat in mei naar Mutare om een advies te schrijven over de bouw van 

huurwoningen en de opbouw van HMHFT als organisatie.  

Woningnood 

Woningcorporaties en woningbouwverengingen speelden een belangrijke rol bij het verlichten 

van de woningnood in Nederland. Door urbanisatie in de tweede helft van de 19e eeuw 

ontstond een groot tekort aan woningen. Dat leidde tot taferelen die wij nu associëren met 

ontwikkelingslanden maar die in Nederland tot het midden van de 20e eeuw heeft geduurd: 

teveel mensen in een woning, woningen van slechte kwaliteit, vocht, schimmel, kortom 

omstandigheden die slecht zijn voor de gezondheid en levensomstandigheden van mensen.  

In Zimbabwe is sinds de onafhankelijkheid (1980) een grote trek mensen die van het 

platteland naar de stad. In 1980 leefde een derde van de bevolking in de stad, nu is dat bijna 

de helft. Urbanisatie zal de komende tijd doorgaan, wat een groot tekort aan woningen tot 

gevolg heeft. 

Het huisvestingsproject van de Stedenband in Mutare is opgezet om daar samen met de 

mensen uit Mutare iets aan te doen. Tot op heden zijn in Hobhouse 220 percelen gekocht. 

Jonge gezinnen hebben er zelf een huis gebouwd, dat project is nu zo goed als klaar. Op 2 

percelen is een community center gebouwd. Voor de begeleiding is HMHFT opgericht. 

HMHFT is inmiddels een geregistreerde organisatie. Het bestuur en medewerkers hebben veel 

ervaring opgedaan bij de ontwikkeling van het project in Hobhouse. 

 

Chikanga 
In de wijk naast Hobhouse, Chikanga, is een stuk grond beschikbaar voor 76 percelen. De 

meeste percelen worden net als in Hobhouse aan gezinnen uitgegeven om hun eigen huis te 

bouwen. Een aantal percelen is bestemd voor een rijt huurwoningen. Op een naastgelegen 

terrein staan 60 etagewoning gepland. Die grond kan ook worden gebruikt door HMHFT. Op 

dit moment wordt gedacht aan het bebouwen van de helft van die grond met ongeveer 30 

woningen. 

Voor deze plannen is een flinke kapitaalinjectie nodig is. Daarvoor gaan we een beroep doen 

op de garantieregeling van DIGH (Dutch International Guarantees for Housing) en willen we 

samenwerken met de Haarlemse woningcorporaties.  



 
Het terrein in Chikanga op Google Earth het gaat om ruim de helft van dit open terrein. 

Rapportage 
In Zimbabwe zijn op dit moment de Amerikaanse dollar en de Zuid-Afrikaanse rand gangbare 

valuta. Met de garantieregeling van DIGH en de Nederlandse corporaties is het mogelijk om 

tegen gunstige tarieven leningen te sluiten bij Nederlandse banken in rands of dollars.  

Voor het zover is moeten we gedegen plannen maken voor de bouw, de kosten en of die 

kosten uit de huurinkomsten kan worden terugbetaald. Daarnaast zal HMHFT een organisatie 

moeten krijgen voor het beheer, het onderhoud en de administratie. 

Jan de Vletter is gevraagd om een rapport over de mogelijkheden, de plannen en de 

organisatie te schrijven. Hij gaat hiervoor begin mei op bezoek in Mutare. 

RAC 
In Hobhouse is sinds eind 2009 het Residents Association Committee actief, bestaande uit 13 

personen, vijf vrouwen en acht mannen, die zich inzetten voor het welzijn van de wijk. Het 

RAC is door de wijk gekozen als opvolger van het bewonerscomité van het 

huisvestingsproject van de Stedenband in Hobhouse. Het RAC wil de leefomstandigheden in 

de wijk verbeteren. Eind 2009, tijdens een Cholera-epidemie hebben ze met bewoners een 

vuilnisopruimactie georganiseerd om besmettingshaarden in Hobhouse te voorkomen. 

Het RAC heeft inmiddels een plan om een werkterrein in te richten voor bedrijfjes in de 

informele sector. Hier komen 30 werkplekken die voor dag of dagdeel kunnen worden 

gehuurd. Het terrein wordt voorzien van elektriciteit, water en sanitair. Ook kan men 

gereedschap en machines te huren. Dit project is goed voor de werkgelegenheid in de wijk. 

Het stelt de bedrijfjes in staat om grotere klussen aan te nemen. De NCDO heeft een 

verdubbelingregeling toegezegd voor de inrichting van het terrein en het gereedschap. In 

totaal is voor het werkterrein, het gereedschap en de machines zo’n € 31.000 nodig.  

In de verdubbelingregeling zit ook geld voor cursussen voor de RAC leden. De cursussen zijn 

gericht op communicatie en het vertegenwoordigen van de belangen van de wijk. Het RAC is 

een kleine maar stevige aanzet om democratie van onderop te ontwikkelen. Het verdient 

navolging. 

Leen van de Polder  

Mugabe en SADC op ramkoers 



Tijdens een bijeenkomst van de SADC (Southern African Development Community) op 

30 en 31 maart hebben de leiders van Zambia, Mozambique en Zuid-Afrika aan 

Mugabe laten weten dat er een eind moet komen aan het politieke geweld in Zimbabwe. 

Het geweld – door politie, milities en leger – wordt door de Zanu-pf gebruikt om een 

sfeer van angst en intimidatie te creëren in de aanloop naar nieuwe verkiezingen later 

dit jaar.  

Het leidde direct na de bijeenkomst tot vooral ook persoonlijke gerichte aanvallen op Jacob 

Zuma (president Zuid-Afrika) in de Zanu-pf kranten in Zimbabwe. Grootste klacht van 

Mugabe was dat de SADC zich bemoeit met interne aangelegenheden van Zimbabwe. De 

SADC is er om gesprekken te faciliteren en daar moet het bij blijven volgens Mugabe. 

 

Op de SADC-conferentie werd Mugabe in een golfkarretje rondgereden en had hij duidelijk 

moeite met lopen en opstaan. Het is dan ook niet uitgesloten dat de SADC leiders zich vooral 

richten op de mogelijke opvolgers van Mugabe nu duidelijk is dat zijn gezondheid hard 

achteruitgaat.  

De SADC heeft aangekondigd een speciale bijeenkomst te gaan houden over de situatie in 

Zimbabwe. Een datum werd niet genoemd.  

Wordt ongetwijfeld vervolgd…  

Leen van de Polder 

 

 


