
Nieuwsbrief 9 - december 2011 

Bericht van Mutare Coördinator Gift Sanyanga 

City Link 

The relation between Mutare and Haarlem remains operational, active and a model reciprocal 

relationship between cities in the North and South. This marriage has seen many community 

projects in the areas of Sports, Health, Housing, Environment and Education & Culture 

initiated, implemented and successfully run in various neighbourhoods of Mutare.  

All the sectors have full-time coordinating staff (sector coordinators) with the Housing 

Coordinator also doubling as the overall City Link Coordinator. Besides the coordinators, 

there is a few ancillary or supportive staff to work with and assisting the coordinators are 

many volunteers (particularly in the Sports and Health Sectors) who keeps the work of the 

City Link ongoing and viable. This is aided by the fact that activities are community based, a 

lot of the work is done through and by the benefiting communities.  

Legal Status (Manicaland Community Development Link – MCDL) 

Since the inception of the City Link 19 years ago, it has been operating in Mutare without a legal 

status except for Housing and Sports which have developed into legal entities, registered as Trusts. 

Discussions in the City Link Board, staff, partners, stakeholders and Stedenband counterparts in 

Haarlem, made it clear that there is need for a registered legal entity for the Mutare-Haarlem City 

Link. Agreed was to localize the name, which has some benefits: local identification; registration 

easier when using a local name when registering; opening up partnership to other donors or funding 

Registration of the PVO (Private Voluntary Organisation) will take place early next year under the 

name Manicaland Community Development Link (MCDL). Registration will be under the Ministry of 

Labour and Social Welfare, which also qualifies the organization for rebates or duty exemption.  

 

The MCDL will keep the City Link sectors under one umbrella organization but giving enough room 

for sectors to pursue their one plan and approaches. It gives sectors that are not registered a legal 

status for operations including funding proposals and contracts. Communication and 

correspondences will be under the new MCDL logo. organization. 

New housing project 

The year 2011 saw the exchange of ideas between Haarlem and Mutare on the development of a 

new project named ‘Magamba Housing Project’, during the visit of the Mayor of Mutare (Brian 

James), his wife (Lynne) and the City Link & Housing Coordinator (Gift K. Sanyanga) to Haarlem. 

Among some of the notable organizations and groups they met in Holland are: The TU Delft 

(Professor Thijs Asselbergs), The three Housing Corporations in Haarlem – Pré Wonen, Ymere and 

Elan Wonen, the Stedenband Housing Committee, the Stedenband Board, DIGH (Dutch International 

Guarantees for Housing). 

The idea is to develop a new housing plan that maximizes usage of available space through the 

development of modest, compact but good quality houses. This has the advantage of assisting more 

people on a smaller space hence also cutting the costs of wide spread infrastructural development 

which is common with the Zimbabwean system of building that continuously spread on the ground 

duped ‘the Los Angeles syndrome’. With housing literally, being built in the area close to the main 

city facilities or the Central Business District. The City Link Housing Project has a prime site close to 



existing facilities. The partners in Haarlem and Mutare agreed to use this housing project as a model 

of modern housing development, but also to use the existing housing development plans and 

materials in Zimbabwe. The use of ‘Green Energy’, in this case solar panels is also considered for its 

environmental friendliness and being readily available especially in the light of continuous energy 

challenges and rampant power cuts in the country. 

Conducts have been made with the Ministry of Housing and Social Amenities through meetings with 

the Minister himself, Honourable Giles Mutsekwa who coincidentally happens to be the Member of 

Parliament for the constituency where the New Housing project and the existing Hobhouse Housing 

Project are located. There a great deal of enthusiasm and support by the ministry. They wish to see 

the model being a success and spread to other cities.  

For the new housing project DIGH advisors Jan de Vletter and Ans van Berkum visited Mutare. 

Architect Joeri van Ommeren visited to assess the architectural components of the new project. To 

enhance the exchange a Technical Team in Mutare and in Holland is setup. 

The idea is to build a Community Centre at the New Housing Project based on the successful 

center for the existing Hobhouse Housing Project. Active participation of the community is 

critical for any housing project for building of houses and for community building. 

A lot has to be done and we hope the year 2012 will bring more success and build on the 

achievements and work done so far. Magamba Housing Project is a good model on housing 

development in the light of the challenges Mutare faces compounded the shortage of good 

housing. 

Cooperation with the Mayor and the City 
The success of the City Link projects will be incomplete if the support of the Mutare City 

Council is not mentioned, the efforts of the Mayor and the councilors and the City of Mutare 

Management team and staff. They have given undiluted support in recognition of the positive 

effects the City Link projects have on the community of Mutare and particularly for the 

disadvantaged (including those infected and affected by HIV and AIDS).   

The City Link projects have made a milestone towards helping people to attainment basic 

human rights as access to shelter, health and contribute to attain the Millennium Development 

Goals (MDGs). Our project intervened in: the eradication of extreme poverty, enhanced 

health related issues, gender equality and women empowerment, have contributed in 

education. 

The visit by the Mayor and his delegation in June 2011 to Haarlem also gave them the 

opportunity of meeting with various other partners aimed at strengthening the Haarlem – 

Mutare City Link relations.  

One of the success stories of this visit is the launching and continuous publication of the 

Mutare City Council bi-weekly (fortnightly) newsletter – the Mutare Bulletin and 

establishment of a public relations office desk in the Mayor’s office. This launch was 

achieved with the assistance of the Public Relations Officer (Ms. Marjolein Verhoeven) from 

the City of Haarlemmerliede who helped during her one-month work exchange visit. 

Concurrent with Marjolein‘s visit, were the interviews held by, Arjan Harmsen, for the 

Hobhouse Housing and the New Magamba Housing Project. The interviews are for a Housing 

Documentary for the City Link Housing Project – to showing what has been achieved and 

plans. 



The City of Mutare, its Mayor, councilors, management and staff remain proud owners, foster 

parents and associates with the City Link and the results of its operations.  

Zimbabwe in 2012 

The political settlement in Zimbabwe remains unstable with the failure of the Government of 

National Unity (GNU) to operate in unison. Lots of political bickering and efforts to undo and 

discredit each other is the order of the day. However, the dollarization of the economy has improved 

the supply of goods and services as well as enhanced capacity utilization in industry. However many 

people still live from less than US$1 a day and are still wallowing in poverty.  Thus the effects of 

economic growth as reported has not reached all the people and no much change has been recorded 

in people‘s lives except the availability of goods and services which unfortunately they do not have 

the income to acquire. Even the proceeds of the rich mining of especially diamonds are yet to be felt 

by the common people.  

The new constitution, which will be ideal for paving the way forward to free and fair election of a 

new government, is still in drafting stage  and hence the dates or year for holding elections. Having 

elections soon is always the talk, especially from Zanu PF, yet there is nothing on the ground in terms 

of an environment for conducting free and fair election. Is this not just a political rhetoric or bickering 

most people tend to wonder? As long as this political impasse especially with finalizing the adoption 

of a new constitution remains 2012 might not see election again. 

Save for eruption of some political related violence in the past months (especially in Harare) 

which have received a lot of public condemnation and also condemnation by the political 

leadership, the situation in the country is very calm. The tourism interests, compounded by the 

hospitality of the Zimbabwean people remain in place and untainted. The US$ remains in 

place. 

The conclusion of my analysis is that the generality of people want things to stabilize 

especially the political and economic setup leading to improved living conditions. People look 

forward to the drafting and adoption of a people centered and driven new Zimbabwean 

constitution which creates a conducive environment for a free and fair election. People want 

peaceful elections and exercise their democratic right without fear or intimidation.  

From the experiences of the hardships when using the Zimbabwean dollar, people still want 

the US$ to remain in operation until such a time where we can revert to Zimdollar again and 

some even propose then Southern Africa, like Europe using the Euro, will be using one 

currency. We remain optimistic for 2012. 

We wish everyone a Merry Christmas and a Happy New Year. 

Gift Sanyanga 

Klimaatverandering bedreigt zuidelijk Afrika 

Begin december werd in Durban, Zuid-Afrika de UN Convention on Climate Change 

gehouden, opvolger van de desastreus verlopen klimaatconferentie in Kopenhagen. Durban 

leverde niet veel meer op dan voornemens. In 2015 moet een nieuw verdrag worden gesloten 

dat in 2020 van kracht wordt en waaraan alle landen inclusief grote landen als China, India, 

Brazilië en de Verenigde Staten deelnemen. Kortom het probleem wordt vooruitgeschoven.  



Het beleid zoals afgesproken op de klimaatconferentie in Durban resulteert in een 

temperatuurstijging van 3,5 ºC aan het eind van deze eeuw, aldus het Potsdam Institute for 

Climate Impact Research en Ecofys. Belangrijk is dat de Kyoto overeenkomst en daarmee de 

handel in CO2 (die zou aflopen in 2012 af) door Europese landen in stand wordt gehouden. 

Het is echter onvoldoende om klimaatverandering te stoppen.  

Reden om ook even stil te staan bij de effecten van klimaatverandering op de regio van de 

conferentie, zuidelijk Afrika. 

 

Zuidelijk Afrika is droog aan de westkant en vochtig aan de oostkant. Door de ligging van 

bergketens betekent het dat Mozambique vochtig is en de grens met Zimbabwe de scheidslijn 

vormt. Grote delen van Zuid-Afrika, Namibië, Botswana, Zambia, Angola, Malawi en 

Zimbabwe zijn (semi)woestijn (zie kaartje).  

Klimaatverandering 
In de vorige eeuw is de temperatuur in zuidelijk Afrika met 0,5 ºC gestegen, wat overeenkomt 

met de gemiddelde stijging op aarde. Tegelijkertijd is de regenval in de semiwoestijngebieden 

afgenomen. Voor zuidelijk Afrika is ENSO (El Niño-Southern Oscillation) belangrijk. 

Hoewel El Niño en La Niña optreden in de Grote Oceaan, ver weg van de kust van Afrika is 

er een duidelijk effect. Tijdens El Niño valt er vaak (7 van de 10 keer) meer regen in oost en 

minder in zuidelijk Afrika, tijdens La Niña is dat omgekeerd, toename in regenval leidt dan 

regelmatig tot overstromingen. Sinds begin jaren negentig komen El Niño/La Niña vaker en 

sterker voor, waarbij een relatie met de temperatuurstijging wordt vermoed.  

Zimbabwe heeft nu gemiddeld 800 mm regenval per jaar – dat valt vooral in de 

(zomer)periode november tot april – vergelijkbaar met Nederland, echter 800 mm in het 

warme klimaat van Zimbabwe is door verdamping effectief minder dan in Nederland. Verdere 

toename van de temperatuur zou in sommige gebieden de regen doen toenemen, maar in grote 

gebieden inclusief Zimbabwe neerslag aanzienlijk doen verminderen en het regenseizoen 

korter maken.  

Landbouw 

Voor Zimbabwe betekent dit, dat belangrijke aanpassingen nodig zijn op de gewassenteelt. 

Maisproductie wordt in de meeste gebieden onmogelijk. Sorghum en Parelgierst (couscous) zijn 

goede alternatieven, want soorten die beter bestand zijn tegen droogte. Ook veeteelt is een 

alternatief. Door de bouw van dammen kan voldoende water worden opgevangen om in de behoefte 



te voorzien. Perioden van langdurige droogte in verband met El Niño en overstromingen door La Niña 

blijven een bedreiging. 

Ziekten 
De toename in temperatuur betekent ook dat een aantal ziekten zich verder kunnen 

verspreiden. Dengue, dat nu in zuidelijk Afrika alleen in Mozambique voorkomt, is daarvan 

een belangrijk voorbeeld. Anderzijds neemt het verspreidingsgebied van malaria af (door 

minder muggen in droge gebieden), maar toe in hoger gelegen gebieden (door de toename van 

de temperatuur).  

Leen van de Polder 

Bronnen: 

Grantham Institute for Climate Change,  

Discussion paper No 1, October 2009 

The science of climate change in Africa: impacts and adaptation 

Gordon Conway, Professor of International Development, Imperial College London 

Climate Change Climate and Variability in Southern Africa: Impacts and Adaptation in the 

Agricultural Sector 

Serigne Tacko Kandji, Louis Verchot and Jens Mackensen – 1996 

Word Agroforestry Centre (ICRAF), United Nations Environment Programme (UNEP) 

Vallende Msasa kondigt verandering aan 

Het omvallen van een beroemde boom uit het koloniale tijdperk van Zimbabwe, de ‘Hanging 

Tree’ in Harare heeft flinke opschudding veroorzaakt. Velen geloven dat het een signaal is 

voor een nieuw tijdperk. De met ijzeren vuist regerende 87-jarige president is aan het eind van 

zijn lange regeringsperiode. 

Getuigen vertelden dat de 200-jaar oude Msasa boom, een historische plek en een nationaal 

monument, woensdag 7 december viel nadat hij was getroffen door een vrachtwagen van 

wegwerkers. Sommige wegwerkers zijn gevlucht, ze geloven dat het een voorteken was van 

de ‘slechte dingen die komen gaan’. De inheemse Afrikaanse boom met zijn kenmerkende 

rode bloesem, Brachystegia speciformis, werd in 1996 afgebeeld op een Zimbabwaanse 

postzegel. 

 
 

Iconen van de eerste opstand tegen de blanke kolonisten zoals de voorouderlijke grootmoeder 

van de natie, Mbuya Nehanda, zouden in 1897 zijn opgehangen aan de boom. De eerste 



Chimurenga (Shona voor revolutionaire strijd) was 1896-1897, de guerrillastrijd voor 1980 

was de tweede Chimurenga. 

De boom viel aan de vooravond van de start van het jaarlijkse congres van de partij van 

Mugabe, haar laatste grote bijeenkomst voor cruciale verkiezingen volgend jaar. De stemming 

is bedoeld om een eind te maken aan de fragiele coalitieregering - voormalig oppositieleider 

Morgan Tsvangirai is nu premier - gevormd na verkiezingen in 2008 die werden geplaagd 

door geweld en stemfraude. Mugabe reisde dit jaar al acht keer naar Singapore voor medische 

behandeling, naar verluidt voor naar andere organen uitgezaaide prostaatkanker. Mugabe wil 

van geen wijken weten en blijft kandidaat bij de komende presidentsverkiezingen. 

Mbuya Nehanda was een geestelijk leider en medium en werd verondersteld grote krachten te 

hebben gehad. Ze wordt door de zeer bijgelovige Zimbabwanen gezien als de grootste kracht 

van het land en is symbool van het zwarte verzet tegen de koloniale overheersing. 

Sinds de onafhankelijkheid in 1980, is mevrouw Nehanda vereerd met standbeelden in het 

parlementsgebouw en bij belangrijke overheidsgebouwen, straten zijn naar haar vernoemd in 

alle steden en dorpen van Zimbabwe. 

 

Koloniale verslagen geven aan dat ze werd geëxecuteerd in 1897 voor het doden van de 

gouverneur Henry Pollard, bekend om zijn wreedheid tegenover zwarten. Volgens Zimbabwe 

historicus Rob Burrett geven de verslagen aan dat ze is opgehangen aan een galg in de 

gevangenis op de plek waar nu het hoofdbureau van politie van Harare is. 

Maar een mythe opgebouwd vóór de onafhankelijkheid wil dat de koloniale rechtbank, 

voorgezeten door ‘Hanging Judge’ John Watermeyer, mevrouw Nehanda en anderen die hij 

ter dood veroordeelde liet verhangen aan de karakteristieke Msasa boom. Op dat moment 

stond de boom aan de rand van de kleine koloniale nederzetting bekend als Salisbury, later 

werd dat Harare met twee miljoen inwoners en hoofdstad van Zimbabwe. 

 

Opeenvolgende stadsbesturen negeerden oproepen om de boom - gezien als een gevaarlijk 

verkeersobstakel - te verwijderen van de middenberm van Josiah Tongogara Avenue die leidt 

langs de koloniale stijl Harare sportclub en het kantoor van Mugabe. Volgens Burrett was de 

boom getekend door verkeersongevallen en ziek en verrot. "Maar het is echt triest dat hij nu 

weg is”, zei hij. 

 
© Leonie Palsma  



Thuiszorg in Haarlem en Mutare 

Op 23 november 2011 organiseerde de werkgroep culturele activiteiten van buurtcentrum de 

Hamelinck in de Haarlemse Slachthuisbuurt een thema-avond over thuiszorg. Deze staat in 

Nederland steeds meer onder druk. Wonen en zorg worden steeds meer gescheiden. Een plek 

in een zorgcentrum is een lot uit de loterij. Hoe ontwikkeld zich dat in de toekomst hier en 

hoe wordt dat in Zimbabwe aangepakt. 

Een kleine 100 mensen bezochten de bijeenkomst die begon met een presentatie over hoe de 

Stedenband thuiszorg in Mutare ondersteund. Daar bezoeken 50 zgn. caregivers iedere week 

zo’n 500 thuiswonende zieken. De Stedenband ondersteunt onder meer met opleidingen en 

uitrusting. Joop Portegies van de Zorggroep Reinalda vertelde hoe in Nederland de techniek 

in de toekomst steeds meer de zorg zal overnemen. Een panel van mantelzorgers en 

hulpverleners beantwoorde zo goed mogelijk de vragen van de zaal. Conclusie was dat we in 

Nederland nog steeds veel beter af zijn dan in Zimbabwe maar dat we ons grote zorgen maken 

of dat zo blijft. 

Dik Bol 

 Kort nieuws 

Verkiezingen in 2012? 

De Zanu-pf wil de regering van nationale eenheid beeindigen en zo nieuwe verkiezingen af 

dwingen in 2012. De verkiezingen zouden dan plaatsvinden zonder hervorming van de 

grondwet, kiesregisters, media en veiligheidswetten. De MDC zegt dat dit tegen de afspraken 

is die zijn gemaakt bij de vorming van de regering van nationale eenheid. De SADC 

(Southern African Development Community) controleert de afspraken en moet het houden 

van nieuwe verkiezingen goedkeuren. Ondertussen wordt er al twee jaar gewerkt aan een 

nieuwe grondwet. Een commissie schrijft op dit moment aan de nieuwe grondwet. De Zanu-pf 

zegt dat de commissie onvoldoende rekening houdt met de uitslagen van het consultatieproces 

dat heeft plaatsgevonden en wil een nieuwe commissie. Zanu-pf wil snel verkiezingen 

vanwege de tanende gezondheid van Mugabe. 

Global Witness stapt uit Kimberley overleg 

Naar aanleiding van de goedkeuring van de verkoop van diamanten uit Marange (ten 

zuidwesten van Mutare) is de organisatie Global Witness uit het Kimberley overleg gestapt. 

Global Witness was een van de grondleggers van het overleg. Met de legale verkoop van 

Marange-diamanten komt er een eind aan de bestrijding van bloeddiamanten. Naast legale 

bedrijven vindt er ook dwangarbeid en kinderarbeid plaats in Marange. Een groot deel van 

inkomsten uit de diamantwinning verdwijnt naar hoge functionarissen uit de 

veiligeidsdiensten en de Zanu-pf. Ondanks alle misstanden werd de verkoop toch 

goedgekeurd. 

ID-Banen 
Ondanks toezegging dat er zou worden gewerkt aan een oplossing voor het verdwijnen van 

drie ID-banen bij de Stedenband, is er bij het verzenden van deze nieuwsbrief nog geen zicht 

op een oplossing - bestuurlijk overleg is gaande (!?). Dit betekent dat Richard Lagerweij en 

Michaël Maas per 1 januari niet meer in dienst zijn van de Stedenband. Leen van de Polder 

blijft tot 1 februari.  

Burgemeester Mutare 4 maanden verlof over accountantscontrole 
Brian James, de burgemeester van Mutare heeft tot en met april 2012 verlof opgenomen. De 



achtergrond is een conflict over accountantscontrole van delen van de boeken over 2010. 

Zowel van ambtelijke zijde, de raad, als vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt 

de controle tegengewerkt schrijft James in een brief. Brian James meent dat daardoor een 

situatie ontstaat die hij niet kan verantwoorden tegen over de bewoners van Mutare en de 

belastingbetaler. 

 

 

 

 


