Nieuwsbrief 6 - september 2011
Van Kaya naar Musha – Mutare in Haarlem
Even uitrusten in een woonkamer in Mutare? Tegenover het Frans Hals-museum kan dat. In
het ABC Architectuurcentrum aan Groot Heiligland is vorige week een bijzondere expositie
gestart: ‘Van Kaya naar Musha’.

Michaël Maas en Richard Lagerweij (links) makers van de tentoonstelling in de Afrikaanse
huiskamer, staand Gabriel Verheggen, directeur van het ABC
Directeur Victor Verhoeven van woningbouw-vereniging Pré-Wonen opende de
tentoonstelling, gemaakt door de Stedenband Haarlem-Mutare. Gigantische foto’s, soms meer
dan 6 m2, nemen je mee naar Mutare. Je ziet hoe in nieuwe wijken mensen een nieuw thuis
krijgen.

Gabriel Verheggen en Victor Verhoeven, directeur van Pré Wonen (links) die de officiele
opening deed.

Haarlem had rond 1920 100.000, midden zestiger jaren ongeveer 175.000 en nu zo’n 150.000
inwoners. Sinds 1980 is de bevolking van Mutare meer dan verdubbeld: van 100.000 naar
250.000 inwoners!
Een enorme opgave, voor zo veel mensen nieuwe huizen bouwen en een hechte gemeenschap
te verwezenlijken. De Stedenband Haarlem-Mutare, o.a. met hulp van Haarlemse
woningcorporaties, begon bijna twintig jaar geleden, met het huisvestingsproject. Mensen in
Mutare ontdekten dat ze zelf een goede wijk konden bouwen. Met de nodige moeite,
doorzettingsvermogen en organisatie werd Hobhouse een prachtige wijk en nu zijn er plannen
voor nieuwe woningen te bouwen in Chikanga.
Mutare was voor de nieuwkomers een onbekende stad, zonder een goed dak boven hun hoofd.
In de tentoonstelling zie je wat dat betekent: van worsteling, via ontwikkeling en organisatie
naar verandering. Van Kaya naar Musha – van Huis naar Thuis.

De interactieve expositie toont het leven van mensen in Mutare en wat het betekent om met
zoveel mensen een nieuw huis, een nieuw bestaan op te bouwen. Beelden van Hobhouse,
maar ook de plannen voor de nieuwe wijk Chikanga, een grote luchtfoto van Mutare (4-2m),
een maquette, een echte huiskamer en verschillende video’s bieden bezoekers een levendig
kijkje.

Er zijn video's te bekijken over de huisvestings-projecten in Mutare
En iedereen mag meedoen; kinderen kunnen hun creativiteit kwijt door zelf mee te bouwen
aan de wijk. Een leuke tip voor de herfstvakantie, want de tentoonstelling is tot 14 november
te zien.

Kinderen worden uitgedaagd zelf een wijk te maken
Isobel Buiter
Van Kaya naar Musha
23-9-2011 tot 14-11-2011
ABC Architectuurcentrum
Groot Heiligland 47 Haarlem
dinsdag t/m zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur
zon- en feestdagen van 13.00 tot 17.00 uur
Toegang is gratis

De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de NCDO, de gemeente
Haarlem en woningcorporaties Pré Wonen, Elan Wonen en Ymere
Andere exposities in ABC:
29 september 2011 - 27 november 2011
Van crèche tot campus
Op deze expositie worden onderwijsgebouwen van Mecanoo architecten geanalyseerd en in
perspectief geplaatst tegen de achtergrond van veranderingen in de maatschappij,
onderwijsvisies en posities van scholen.
25 september 2011 - 30 oktober 2011
Raamreflecties
In de gang van het ABC is de expositie met het bijzondere werk van kunstenares Jeanette
Grimbergen te zien. Grimbergen toont ruimtelijke collages onder de titel ‘Raamreflecties’.
Bezuinigingen treffen Stedenband hard
Na de landelijke bezuinigingen op de subsidies voor ontwikkelingssamenwerking die al
in 2011 ingingen, wordt de Stedenband nu geconfronteerd met bezuinigingen door de
gemeente Haarlem. De gevolgen zijn ingrijpend. De Stedenband dreigt drie
medewerkers kwijt te raken die al jaren via de ID-regeling bij de Stedenband werken.
Daarnaast wordt er ook nog eens € 11.000 op de algemene subsidie gekort.
Kortingen ontwikkelingssamenwerking
Eind 2010 werd de NCDO als subsidieplatform voor ontwikkelingssamenwerking opgeheven.
Er volgde een fikse korting, ondanks beloftes van de minister voor
Ontwikkelingssamenwerking dat fondsen beschikbaar zouden blijven. Ben Knapen, huidige
staatssecretaris voor Buitenlandse zaken heeft ook die regeling per augustus gestopt,
waardoor alle fondsen zijn opgedroogd. Bovendien werden de medefinancieringsorganisaties
gekort in hun subsidies van het Rijk. De Stedenband wordt hier ook door geraakt, omdat
vooral via ICCO/Impulsis projecten werden gefinancierd. Daarvan is in 2011 minder dan de
helft over en alleen voor gezondheidszorgprojecten.
Fondsenwerving
Voor het ondersteunen van de projecten in Mutare wordt de Stedenband veel afhankelijker
van fondsenwerving en het zoeken van donoren, een ingewikkelde en tijdrovende taak. Met
de actie 100Faces (zie www.100Faces.nl), de tentoonstelling Ouder worden in Mutare in een
groot aantal verzorgingstehuizen in Haarlem en Heemstede en het leggen van contacten met
bedrijven en organisaties in de stad, is de Stedenband een nieuwe weg ingeslagen Duidelijk is

dat het wel even zal duren voordat deze activiteiten het ontstane gat kunnen vullen.

Kortingen gemeente Haarlem
Begin 2011 heeft het College van B en W van Haarlem besloten de ID-banen (voorheen o.a.
Melkert-banen) en WIW banen op te heffen. In deze regeling zijn werknemers in dienst van
de organisatie waarvoor ze werken en betaald de gemeente de organisatie een loonsubsidie. In
totaal werken in Haarlem zo 127 mensen bij musea, culturele instellingen en sociale en
maatschappelijk organisaties. Deze mensen werken al 10 jaar of meer bij de instelling (de
instroom werd gestopt per 2002).
Voor de Stedenband zal hierdoor de subsidie voor drie medewerkers komen te vervallen. Een
medewerkster voor onderwijs zit in een vergelijkbare regeling maar zij kan tot haar pensioen
in 2013 in dienst blijven. Daarbovenop is de Stedenband 10% gekort in Haarlems algemene
subsidie – voor kantoor en coördinator en parttime sportmedewerker. Als je alles bij elkaar
optelt, maar vooral aftrekt, houdt de Stedenband iets meer dan één formatieplaats over.
De capaciteit voor het organiseren van activiteiten, het ondersteunen van vrijwilligers,
fondsen- en donorenwerving en het ondersteunen van projecten in Mutare is hiermee ernstig
beperkt. Dat is erg jammer, want de Stedenband kan tegen lage kosten werken, omdat de
capaciteit en opgebouwde expertise daarvoor in huis is. Vanaf 1 januari 2012 veel komt het
gros van de activiteiten te vervallen.
De Haarlemse ID'ers voerden de actie Geen Idee? Slecht Idee! tegen de afschaffing van de ID
Banen in Haarlem zonder dat daar iets tegenover stond voor de ID'ers en de organisaties
waar zij werken (zie ook de actiewebsite: www.geen-id-slecht-idee.nl
De leden van de raadscommissie samenleving kregen een zakdoek aangeboden met ideeën.

Na Mugabe
Op dinsdag 13 augustus 2011 kwam generaal Mujuru om het leven bij een brand in zijn
boerderij. Mujuru, een van de leiders in Zimbabwes bevrijdingsstrijd, was een
belangrijke machtsfactor in Zimbabwe. Begin jaren negentig trad hij af als
commandant van het leger en hij zat in het politbureau van de Zanu-pf. De
omstandigheden rond zijn dood zijn verdacht en vrijwel zeker deel van de
opvolgingsstrijd van Mugabe. Joice Mujuru, zijn vrouw, is vicepresident van Zimbabwe.
Bij de oprichting van de regering van nationale eenheid, van de Zanu-pf en MDC, werd een
traject afgesproken om te komen tot een nieuwe grondwet, herstel van burgerrechten,
hervorming van de veiligheidsdiensten, betrouwbare kieslijsten en persvrijheid. Daar is nog
niets van terechtgekomen.
Begin dit jaar begon de tijd te dringen. Mugabe bleek ernstig ziek te zijn en mogelijk 2012
niet te halen. Ineens werd voorgesteld om al in 2011 verkiezingen te houden, zelfs zonder
grondwetswijziging. Zo zou Zanu-pf de verkiezingen in kunnen gaan met Mugabe als
presidentskandidaat en meer tijd creëren voor de opvolging van Mugabe. Kan de Zanu-pf
namelijk een regering vormen zonder de MDC, dan kan de opvolging van Mugabe binnen de
partij worden geregeld.

De Mujuru's en Tsvangirai (links)
De Zanu-pf kan de verkiezingen alleen winnen door fraude – de kieslijsten grootschalig
vervalsen en jongeren niet inschrijven of mensen te dwingen in een kiesdistrict op het
platteland te stemmen – en terreur door jeugdmilities, politie en leger in de
plattelandsdistricten.

Deze opzet is (nog) niet gelukt omdat de SADC (Southern African Development Community)
onder leiding van de Zuid-Afrikaanse president Zuma tot driemaal toe – de laatste keer in
augustus – weigerde akkoord te gaan. De SADC wil eerlijke verkiezingen in Zimbabwe,
althans een verkiezingsproces dat de toets der kritiek redelijk kan doorstaan.
Op gewelddadige wijze afrekenen met tegenstanders is in de Zanu-pf niet ongebruikelijk. Met
het naderende einde van Mugabe is Mujuru vast niet het laatste slachtoffer.
De opties om aan de macht te blijven worden voor de Zanu-pf met de dag kleiner. Als de
SADC vast houdt aan een eerlijk verkiezingsproces, kan de Zanu-pf de verkiezingen nooit
winnen. Opiniepeilingen wijzen op een steun van maximaal 15%. Bij het overlijden van
Mugabe, valt de Zanu-pf geheid uiteen over de vraag van zijn opvolging.
Mugabe roept nu op om verkiezingen in maart 2012 te houden.
Via WikiLeaks blijkt uit Amerikaanse diplomatieke post dat de top van de Zanu-pf en de
MDC regelmatig bij Amerikaanse ambassadeurs, te biecht zijn gegaan. De Zanu’ers vertelden
van Mugabes kanker en dat hij niet lang meer zal leven en te oud is om het land te besturen.
De MDC‘ers vertelden op hun beurt dat ze geen hoge pet op hebben van Tsvangirai.Roy
Bennett, penningmeester van de MDC vertelde ambassadeur Charles Ray dat de Zanu-pf
onderdeel is van de toekomst van Zimbabwe. Hij vroeg de VS om wegen te zoeken om de
gematigde elementen in de partij te ondersteunen bij het bestrijden van de extremisten.
Het is voor de bevolking van Zimbabwe te hopen dat er een vreedzame machtsoverdracht
komt en eerlijke verkiezingen onder controle van internationale organisaties. Want er is een
lange weg te gaan om in Zimbabwe een stabiele rechtsstaat te verwezenlijken.
Leen van de Polder
100 Faces en Ouder worden in Mutare
De tentoonstelling 'Ouder worden in Mutare' hangt op dit moment in het Schoterhof in
Haarlem-noord.
De Stedenband is nu ook te vinden op Twitter: @HaarlemMutare
The Mutare Bulletin
Op de website van de Stedenband zijn onder het kopje Mutare (eerste kolom aan de linker
zijde) de eerste 5 exemplaren te vinden van The Mutare Bulletin, een bericht van de gemeente
Mutare over wat er speelt ni de stad. Het bulletin is tot stand gekomen met ondersteuning van
Marjolein Verhoeven. Zij bezocht afgelopen zomer Mutare om de gemeente te helpen nij de
opzet van het bulletin.

