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Dozendorp op het Houtfestival
Al 19 jaar heeft Haarlem een stedenband met de stad Mutare in Zimbabwe. Op zondag 19
juni maakt de Stedenband Haarlem-Mutare een Afrikaans Dozendorp op het kinderplein
van het Houtfestival. Grote dozen worden beschilderd door de kinderen en de dapperste
kinderen kunnen hun hoofd steken door een bijna echte leeuw. Geschilderd kan er worden
met plakkaatverf aan een gezellige kraam. Naast de kraam staat de informatiewagen van de
Stedenband waar op een LCD scherm informatie gegeven wordt over de Stedenband en
Mutare.
Op het festival loopt ook Brian James, de echte burgemeester van Mutare, en Gift Sanyanga,
de Mutarese coördinator van de Stedenband, rond.
Doel van deze activiteit is aandacht te vragen voor het huisvestingsproject van de Stedenband,
de campagne 100 Faces en de millenniumdoelen. Met de campagne 100 Faces geeft de
Stedenband de mensen in Mutare die zich inzetten voor het welzijn van hun medeburgers een
gezicht. Voor het werk dat zij doen zamelen we geld in.
Vrijwilligers die willen deelnemen aan de activiteiten van de Stedenband op het Houtfestival
zijn van harte welkom. Meld je aan bij Dik Bol of Leen van de Polder
MDC burgemeester Mutare op bezoek
Van 6 tot 20 juni a.s. komt de burgemeester van Mutare, Brian James, samen met zijn vrouw
op bezoek in Haarlem. Brian James is namens de MDC door de bevolking van Mutare
gekozen tot burgemeester. Ook de coördinator van de Stedenband in Mutare, Gift Sanyanga
komt, eveneens naar Nederland, hij komt van 6 tot 27 juni. Een belangrijke reden voor het
bezoek van de burgemeester zijn nieuwe ontwikkelingen in het huisvestingsproject in Mutare.
De Haarlem Mutare Housing Foundation Trust gaat op een nieuw terrein in de wijk Chikanga
ongeveer 80 stands (bouwpercelen) ontwikkelen. Daarnaast wordt er gewerkt aan plannen
voor 60 huurwoningen, eveneens in Chikanga.
Brian James en zijn vrouw op bezoek in Portland
In de Stedenbandkrant die in juni uitkomt meer over het bezoek van de burgemeester.
Leen van de Polder
Lawyers for Lawyers Award gaat naar Zimbabwaanse Advocaat
Op 15 april 2011 kreeg de Zimbabwaanse mensenrechtenadvocaat Alec Muchadehama de
allereerste Lawyers for Lawyers Award uitgereikt. De onderscheiding is in het leven geroepen
door de Nederlandse stichting Lawyers for Lawyers(L4L).
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Alec Muchadehama, sinds 2003 werkzaam bij Zimbabwe Lawyers for Human Rights verdedigt onder
andere activisten, oppositieleden en mensen uit het maatschappelijk organisaties. Bovendien reist hij
door heel Zimbabwe om verdwenen activisten op te sporen. Muchadehama wordt constant bedreigd
door de overheid. Hij is meermaals opgepakt en vervolgd, en hij zat een tijd ondergedoken bij een
ambassade, na te zijn ontsnapt aan een poging tot ontvoering. Hoewel veelcollega’s ondertussen het
land zijn ontvlucht, blijft Alec Muchadehama in Zimbabwe om zich voor de mensenrechten in een
land in diepe crisis hard te blijven maken.
Mensenrechtenadvocaten uit de hele wereld waren genomineerd voor de Award. Een deskundige
jury bestaande uit mr. Heikelien Verrijn Stuart, mr. Theo van Boven, mr. Egbert Myjer en mr. Els
Swaab, heeft zich bij zijn keuze voor Muchadehama laten leiden door zijn uitzonderlijke
doorzettingsvermogen; “Alec Muchadehama toont een buitengewone moed in een land dat wordt
geregeerd door willekeur en geweld, met gevaar voor eigen leven”.
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De Lawyers for Lawyers Award is in het leven geroepen ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan van Lawyers for Lawyers (L4L). L4L streeft ernaar dat advocaten, in
overeenstemming met het internationale recht, de 'Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens' en de 'Basic Principles on the Role of Lawyers' van de Verenigde Naties, hun beroep
onafhankelijk en in vrijheid kunnen uitoefenen.
Naast een bijzonder aandenken ontving de winnaar een geldbedrag van € 10.000,-. Daarnaast
hoopt L4L dat de aandacht en de publiciteit die met het uitreiken van de Award gepaard gaat
hem een zekere vorm van bescherming bieden.
Zie ook: Advocaten voor advocaten
Onderzoek naar toerisme in Mutare
Wat moet je nou in Zimbabwe? Deze vraag werd me vaak gesteld toen mensen wisten dat ik
voor mijn afstudeerstage naar Zimbabwe zou gaan. Ik deed daar een haalbaarheidsonderzoek
m.b.t. het introduceren van toerisme in Mutare. Sinds ik de opleiding HTRO (Hoger
Toeristisch en Recreatief Onderwijs) volg, ben ik op veel plaatsen geweest.
Ik liep stage in Thailand en India, waarna ik een minor volgde in Suriname. Tijdens mijn
vierde jaar studeerde ik in Istanbul. Ik wilde mijn studie in Afrika afronden. Op advies van
mijn lerares van Inholland nam ik contact op met stedenband Haarlem-Mutare.

Zij zochten juist een student toerisme voor een haalbaarheidsonderzoek voor het introduceren
van Community Based Tourism. Deze vorm van toerisme houdt rekening met de cultuur, de
omgeving en wordt in principe geheel geregeld door en voor de lokale bevolking. Het is de
bedoeling dat toeristen van een CBT project meer kennis krijgen over de manier van leven
van de lokale bevolking.

Als u al eens eerder in reis in Afrika heeft gemaakt dan kunt u mij helpen door deel te nemen
aan een enquête voor mijn onderzoek.
De link naar de enquete is: http://www.thesistools.com/web/?id=199517
In de komende Stedenbandkrant meer over mijn reis naar Mutare.
Esther Janssen

