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Inleiding

De gemeente Haarlem heeft een officiële stedenband met de gemeente Mutare in Zimbabwe. De Stich-
ting stedenband Haarlem-Mutare is in 1991 opgericht om de relatie tussen beide steden vorm en inhoud 
te geven. De stichting werkt samen met, maar onafhankelijk van de gemeente en andere organisaties.

De missie van de stedenband

De stichting stedenband Haarlem-Mutare streeft naar gelijke rechten op ontwikkeling voor noord en 
zuid, haar activiteiten richten zich op een duurzame toekomst. Dit doen we door middel van open 
dialoog, uitwisselingen en projecten en door het zo breed mogelijk betrekken van de Haarlemse en 
Mutarese bevolking bij activiteiten. Er vindt dus concrete samenwerking tussen noord en zuid plaats op 
lokaal niveau. 

De samenwerking gaat uit van vijf principes:
- Duurzame ontwikkeling;
- Wederkerigheid;
- Uitwisseling van kennis en ervaring op basis van gelijkwaardigheid; 
- Activiteiten zijn gebaseerd op een grondige analyse van de situatie in samenspraak met de lokale  
 bevolking;
- Het programma en de activiteiten zijn transparant en resultaten kunnen worden  verantwoord.

Deze principes vormen de noodzakelijke basis 
van al het werk dat de stedenband Haarlem-
Mutare uitvoert. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen vijf verschillende thema’s: 
sport, huisvesting, cultuur, onderwijs en 
gezondheidszorg. Per thema worden 
de vijf principes in tal van activiteiten 
uitgevoerd door een werkgroep.

De stedenband stimuleert een open 
dialoog en concrete samenwerking tussen 
noord en zuid op lokaal niveau, gericht op 
duurzame ontwikkeling. De stichting is ook 
een ontmoetingsplek en referentiepunt voor geïnteres-
seerden in internationale samenwerking in Haarlem, waar 
niet alleen informatie wordt gegeven over de samenwerking 
met Mutare, maar ook algemene informatie over Zimbabwe 
en Afrika. Hierbij bevordert de stedenband kennisoverdracht 
en zelfbeschikking, vanuit respect voor cultuur en eigenwaarde 
van noord en zuid. 

Dit alles onder het motto: 
‘Mutare, venster van Haarlem op de derde wereld. Voor een duurzaam Mutare, maar zeker ook voor een 
duurzaam Haarlem’. 
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Verslag van het bestuur

Het bestuur is het hoogste orgaan van de stedenband en is eindverantwoordelijk voor de gang van za-
ken in de organisatie. Het bestuur bestaat uit 7 leden.

Doelstelling

Het bestuur onderschrijft en waarborgt de doelstelling dat Haarlem en Mutare streven naar een duur-
zame samenleving. Op zowel stedelijk als wijkniveau onderzoeken en stimuleren beide steden activi-
teiten en programma’s gericht op het versterken van perspectieven en de capaciteiten van alle bewoners 
gericht op duurzame ontwikkeling.

Taken

Het bestuur voert een aantal taken uit. Ten eerste vergadert het bestuur over de lopende zaken van de 
stedenband. Ten tweede is het bestuur werkgever van de betaalde medewerkers. Zo houdt een lid van 
het bestuur jaarlijks een beoordelings- en functioneringsgesprek met de coördinator in Haarlem en met 
de coördinator in Mutare. Ten derde stelt het bestuur jaarlijks de volgende beleidsinstrumenten vast:
- Werkplan
- Begroting
- Jaarverslag
- Jaarrekening
Ten vierde stuurt het bestuur de beleidsontwikkelingen van de stedenband en tot slot is hij eindverant-
woordelijk voor de relaties met subsidiegevers en partners. 

Het bestuur is in 2008 zeven keer bijeen geweest. Het bestuur heeft zich intensief bezig gehouden met de 
organisatieontwikkeling in Haarlem en Mutare.

Stafbureau

De staf geeft ondersteuning aan activiteiten van het bestuur en de werkgroepen en onderhoudt relaties 
met maatschappelijke organisaties en individuen. De staf zorgt ook voor het ontwikkelen van nieuwe 
activiteiten. De staf staat onder leiding van een coördinator. Deze coördinator bereidt ook veel taken 
van het bestuur voor of voert deze uit.

De staf bestond in 2008 uit een regulier betaalde coördinator, een parttime coördinator voor het 
sportproject, en vier medewerkers met een ID/banenpoolcontract. De stedenband bood in 2008 via 
stageplaatsen jongeren de gelegenheid om leer/werkervaring op te doen. Vanuit de Hogeschool van 
Amsterdam hebben drie stagiaires aan de Xplore sportuitwisseling gewerkt. Voor de organisatie van het 
Millenniumplein heeft een stagiaire van de Haagse Hogeschool 10 weken stage gelopen. Twee stagiaires 
van het Nova-college hebben gewerkt aan Zimsurf. Daarnaast waren er vrijwilligers voor de gezond-
heidszorgprojecten op het kantoor van de stedenband actief. 

Overlegpartners

Het bestuur en het stafbureau werken nauw samen met veel verschillende partijen. Zo is er contact  tus-
sen de ambtenaar Internationale betrekkingen van de gemeente Haarlem en de staf van de stedenband. 
Daarnaast wordt er vanuit de staf regelmatig overleg gevoerd met ambtenaren die betrokken zijn bij 
onze projecten. Deze ambtenaren werken op de afdelingen, Cultuur, Milieu, Welzijn, Wonen, Dagelijks 
Beheer.
Buiten het ambtelijk apparaat wordt overleg gevoerd en samengewerkt met onder meer:
VWS, ICCO, Impulsis, Togetthere, Xplore, CIOS Haarlem (NOVA College), Johan Cruijff Foundation, 
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Simavi, Provincie Noord-Holland, ICLEI, Stichting Haarlemse Hofjes, Stichting Kura Uone, NIZA, 
Zimbabwe Watch, Stichting Dock, Stichting Welzijnswerk Centrum-Zuid, wijkraden Haarlem, Centrum 
voor ontwikkelingssamenwerking Noord-Holland, Ecokids, Elan Wonen, Ymere, Pré Wonen, Stem in 
de Stad en het Mondiaal Centrum Haarlem en de organisaties die daar gevestigd zijn zoals, Haarlems 
Migranten Platform, Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, Zohor, Nicaragua Komitee Haarlem, 
Stichting Multiplex/Houtfestival, Stichting Ghana, Stichting Haarlem Duurzaam in Beweging en TNSP 
Yakamoz.

Coördinatie Mutare

Met de gemeente Haarlem is gesproken om de coördinatietaken in Mutare, welke de laatste jaren via de 
heer Cees Meijer in opdracht van de gemeente Haarlem worden uitgevoerd, over te nemen. De gemeen-
te heeft in 2008 stappen gezet om die taken over te dragen aan de stedenband. Deze overdracht zal per 1 
januari 2009 plaatsvinden.
Het bestuur heeft een werkbezoek aan Mutare in het voorjaar van 2008 voorbereid. Helaas heeft de situ-
atie in Zimbabwe ons destijds genoodzaakt dit bezoek op te schorten. 

Heroriëntatie

Het bestuur heeft verder gewerkt aan de implementatie van haar beleidsplan ‘De toekomst van de ste-
denband’. De afgelopen jaren is veel tot stand gebracht in en rondom de stedenband. Door het werk van 
honderden vrijwilligers en tientallen organisaties in beide steden is de stedenband de pioniersfase ruim-
schoots voorbij. Veel activiteiten zijn goed ingebed in de stedenbandorganisatie en/of ondergebracht in 
zelfstandige lokale organisaties. De stedenband in Mutare en Haarlem wordt volwassen. Voor de werk-
wijze van de stedenband is daardoor ook veel interesse vanuit nationale en internationale organisaties. 
Deze belangstelling uit zich o.a. in een gestage groei van het aantal en soort activiteiten in Mutare en in 
Haarlem. 

Ondanks de recente onstuimige politieke ontwikkelingen in Zimbabwe, groeien de projecten. 
Op basis van deze onderzoeken heeft het bestuur van de stedenband in 2007 met alle betrokkenen een 
visie ontwikkeld en is ze bezig samen met alle werkgroepen dit te implementeren. 

Focus voor de toekomst 

De hoofdlijn van alle rapportages is dat de stedenband behoefte heeft aan het versterken van de orga-
nisatie in Mutare en Haarlem, betere informatievoorziening en het verbeteren van de communicatie en 
informatie-uitwisseling tussen het kantoor in Haarlem en betrokkenen in Mutare. Een breed gedragen 
aanbeveling is om vooral te investeren in mensen in Mutare die een positieve bijdrage kunnen leveren 
aan de stedenband nu en in de toekomst. De visie is vastgelegd in een document: De toekomst van de 
stedenband.
Al enige tijd is bekend dat de coördinator van de stedenband in Mutare Cees Meijer in de loop van 2009 
zijn werkzaamheden zal beëindigen. Zijn werk wordt overgenomen door lokale mensen. De vier coördi-
natoren die voor de projecten van de stedenband werken, gaan meer een eenheid vormen en gezamen-
lijk het beleid vormgeven en uitvoeren. 
Als onderdeel van die ontwikkeling is tijdens het bezoek van de coördinator uit Mutare aan Haarlem 
samen met de coördinatoren uit Haarlem en een aantal vrijwilligers uit Mutare en Haarlem een cursus 
Planning, Monitoring en Evaluatie georganiseerd in samenwerking met Impulsis. Het maakt het mo-
gelijk voor de staf in Haarlem en Mutare zaken beter op elkaar af te stemmen. Aan de cursus namen in 
totaal 15 mensen deel.

De stedenband en haar contacten kunnen in Mutare en omgeving een bescheiden maar wel belangrijke 
rol spelen met het oog op de toekomst. Een goede organisatie ter plaatse is daarbij van essentieel belang. 
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Mensen die belangrijk zijn in de lokale situatie en jongeren die een kader voor de toekomst vormen, 
kunnen worden gestimuleerd en getraind in hun activiteiten.

Politieke situatie

2008 was vanwege de verkiezingen voor het parlement, de president en de gemeenteraden in Zimbabwe 
een tumultueus jaar. Door fraude en geweld bleef het regiem van Mugabe, zij het steeds onvaster, in het 
zadel. We hopen dat 2009 toch een kentering zal geven.

In Mutare zit een nieuwe gemeenteraad en gemeentebestuur, allen lid van de oppositiepartij MDC. 
Het geeft de behoefte aan verandering weer die de bevolking van de stad voelt. In de praktijk heeft het 
gemeentebestuur weinig macht. De financiële middelen ontbreken en de gouverneur van de provincie 
Manicaland en het ministerie van Binnenlandse Zaken in Harare beslissen in willekeur, of ze nu be-
voegd zijn of niet, over zaken die de stad aangaan. 

Het nieuwe bestuur in Mutare heeft aangegeven grote waarde te hechten aan een open en transparant 
beleid, het terugdringen van corruptie en het zorgen voor een goed financieel beheer. Daarvoor is hulp 
gevraagd bij partners in Nederland. Sybilla Claus, journaliste van Trouw, is een actie gestart om een 
aantal burgemeester van grote steden, waaronder de burgemeester van Mutare, begin 2009 naar Neder-
land te halen. Het is de bedoeling de burgemeesters in contact te brengen met collega’s van grote steden 
in Nederland en een aantal bijeenkomsten op te zetten waarbij good governance, transparantie en het 
betrekken van de burger centraal staan. Het is een actie die de stedenband van harte ondersteunt.

De stedenband is dankbaar dat de Haarlemse burgers en de gemeente Haarlem de projecten van de ste-
denband in Haarlem en Mutare blijven steunen. Het is een belangrijk signaal naar burgers in Mutare dat 
Haarlem haar vrienden in deze moeilijke tijden niet in de steek laat

Kantoor stedenband
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Werkgroep Huisvesting 2008

De werkgroep huisvesting helpt sinds 1996 bij het opzetten van een huisvestingsproject in Mutare. Na de 
onafhankelijkheid van Zimbabwe in 1980 zijn een groot aantal mensen uit de rurale gebieden naar de 
stad getrokken. Inmiddels is de stad van 100.000 inwoners gegroeid tot 250.000. De woningen worden 
gebouwd in de nieuwe wijk Hobhouse en zijn bedoeld voor de mensen met de laagste inkomens. Aan 
hen wordt de grond tegen kostprijs en op basis van een rentevrije lening verstrekt. De lening worden 
in 5 jaar afbetaald, de opbrengsten komen in een ‘revolving fund’. Verder wordt er steun verleend bij de 
bouw van de huizen door gezamenlijke aankoop van materialen en is er een gereedschapuitleen.

Doelstelling

Ondersteunen van het huisvestingsproject in Hobhouse voor de mensen met de lage en/of informele 
inkomens, door rente vrije leningen en ondersteuning bij de bouw.

De werkzaamheden van de werkgroep huisvesting zijn in toenemende mate gericht op het ondersteu-
nen van de Haarlem Mutare Housing Foundation Trust (HMHFT) bij het uitvoeren van haar activi-
teiten. De organisatie in Mutare heeft twee medewerkers en ervaren bestuurders die een eigen beleid 
ontwikkelen en uitvoeren. Daarbij is wel ondersteuning nodig, maar die ligt vooral op organisatorisch 
en financieel vlak.

Ontwikkelingen bouw woningen Hobhouse

Bouwmaterialen waren 
gedurende 2008 lastig te 
verkrijgen in Zimbabwe 
of de prijzen waren 
zodanig hoog dat het 
niet verantwoord was 
ze voor die prijs aan te 
schaffen, dat wil zeggen 
substantieel duurder 
dan in Nederland. Een 
bijkomend probleem 
was dat onvoldoende 
snel kan worden ge-
reageerd wanneer de 
bouwmaterialen wel 
tegen een redelijke prijs 
beschikbaar waren. De 
transfer van geld duurt 
immers enige tijd. Met 
de HMHFT en de be-
trokken personen in Mutare worden afspraken gemaakt om de procedures te stroomlijnen, zodat sneller 
op aanbod van bouwmaterialen kan worden gereageerd.

De economische achteruitgang in Zimbabwe had natuurlijk ook zijn weerslag op de bewoners van 
Hobhouse. Toch zijn er nog steeds mensen die al dan niet tijdelijk een inkomen weten te verwerven, 
waardoor ze in staat zijn de bouwactiviteiten voort te zetten. Begin 2009 wordt een voorraad bouwma-
terialen aangeschaft. De prijs van de bouwmaterialen is weer wat reëler. Echter privé-personen kunnen 
moeilijk aan bouwmaterialen komen, omdat dergelijke kleine hoeveelheden nauwelijks via de normale 
handel verkrijgbaar zijn. HMHFT kan grotere hoeveelheden kopen, die soms wel beschikbaar zijn.

Bouw Hobhouse
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Het resultaat van de bouwactiviteiten over 2008 ziet u in de tabel hieronder.

Voortgang bouw
FASE 1

(uitgegeven 
1998)

FASE 2
(uitgegeven 

2000)

FASE 3
(uitgegeven 

2004)

Totalen

Dec 
07

Dec 
08

Dec
 07

Dec 
08

Dec
 07

Dec 
08

Dec 
07

Dec 
08

1 Nog geen bouwactiviteit 1 1 4 4 27 23 32 28

2 Fundering gegraven/gestort 13 13 15 15 34 33 62 61

3 Begane grondvloer gestort 4 4 15 12 31 30 50 46

4
Muren gemetseld tot raam-

niveau
6 4 6 9 11 5 23 18

5 Dak of Dakhoogte 7 3 8 5 14 18 29 26

6 Afwerking/afgebouwd huis 8 14 12 151 2 10 22 39

Totaal aantal percelen 39 39 60 60 119 119 218 218

Gesprekken met de verantwoordelijke instanties in Mutare en de Haarlem Mutare Housing Foundation 
Trust (HMHFT) hebben ertoe geleid dat er op dit moment twee voorstellen liggen voor de aanschaf 
van percelen grond in Mutare. Het ene voorstel is voor een stuk grond voor ongeveer 30 percelen aan 
de rand van Hobhouse. Het nadeel van een van de voorstellen is dat de voorzieningen, hoofdriool, 
toegangswegen en water moeten worden aangelegd in samenwerking met een projectontwikkelaar die 
een ander gedeelte van het gebied heeft aangeschaft. De werkgroep is bijzonder huiverig voor een open 
einde constructie, waarin de kosten niet in de hand worden gehouden. Een tweede voorstel is voor 48 
percelen van 300m². Deze percelen kunnen eenvoudig worden gesplitst in 150m² percelen. Deze per-
celen liggen echter niet in Hobhouse, maar in de naastgelegen township Chikanga. De aangeboden 
percelen in Chikanga lijken kwalitatief beter te zijn en de voorzieningen eenvoudiger aan te leggen dan 
het aanbod in Hobhouse. De werkgroep heeft project officer Gift Sanyanga verzocht een rapportage te 
maken waarbij de kwaliteit en de kosten verbonden aan de aangeboden grond wordt gerapporteerd. We 
verwachten deze rapportage begin 2009 te ontvangen.

Haarlem Mutare Housing Foundation Trust 
Sinds eind 2006 heeft de Haarlem Mutare Housing Foundation Trust twee medewerkers, Gift Sanyanga, 
project officer, en Romeo Mazango, trainee. 
Van eind september tot begin november 2008 was project officer Gift Sanyanga op bezoek in Nederland. 
Tijdens zijn bezoek heeft de werkgroep huisvesting uitgebreid met hem gesproken over de ontwikke-
lingen in Mutare. Gesproken is over het verder versterken van de Haarlem Mutare Housing Foundation 
Trust en het stroomlijnen van de financiële procedures.

Woningcorporaties
De werkgroep heeft goede relaties met de in Haarlem en omgeving actieve woningcorporaties, Elan Wo-
nen, Pré Wonen en Ymere. De woningcorporaties zijn geïnteresseerd om in het huisvestingsproject en 
HMHFT te investeren indien goede plannen worden ontwikkeld. De werkgroep zorgt dat de corporaties 
op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. 
Gift Sanyanga heeft tijdens zijn verblijf in Nederland bezoeken afgelegd bij Pré Wonen en Elan Wonen 
om kennis te maken met de werkwijze van de woningcorporaties. Daarbij is speciaal aandacht besteed 
aan de samenwerking met bewonersgroepen en organisaties.
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Vervoer
De woningcorporaties Pré Wonen en de Woonmaatschappij hebben beide twee busjes ter beschikking 
gesteld, die geheel zijn gereviseerd. Tevens is een pakket reserveonderdelen meegezonden, zodat in 
Mutare het onderhoud kan worden uitgevoerd. Elan Wonen heeft een bedrag beschikbaar gesteld voor 
het vervoer van de busjes naar Mutare. De busjes zijn in een container geladen die verder wordt gevuld 
met goederen voor de projecten van de stedenband en van Kura Uone. In november 2008 is de contai-
ner met goederen in Mutare aangekomen. De busjes zijn overgedragen aan de Haarlem Mutare Housing 
Foundation Trust. De busjes worden gebruikt voor het huisvestingsproject en voor andere activiteiten 
van de stedenband. 

DIGH
De woningcorporaties in Nederland kunnen uit de reserves die zij beheren een klein gedeelte investeren 
in een garantiefonds voor woningbouwprojecten in derde wereldlanden. DIGH (Dutch Internatio-
nal Guarantees for Housing) is de organisatie die de projecten beoordeelt en beheert. In 2007 heeft de 
werkgroep een oriënterend gesprek gevoerd met de organisatie. Gift Sanyanga en een medewerker van 
de stedenband, hebben in oktober 2008 een bezoek gebracht aan het kantoor van DIGH. De Haarlem 
Mutare Housing Foundation Trust gaat plannen ontwikkelen voor de bouw van woningen en vraagt dan 
advies aan DIGH over de mogelijkheden van uitvoering en financiering. Het is duidelijk, dat in de hui-
dige economische situatie investeren niet eenvoudig is. Op het moment dat veranderingen in positieve 
zin ontstaan, is van de kant van DIGH interesse voor samenwerking. Met het oog op verandering wil de 
werkgroep Huisvesting zich samen met de HMHFT voorbereiden op toekomstige investeringen.

Overdracht bestelbusjes
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Werkgroep Onderwijs

De werkgroep onderwijs is ontstaan in 1993 uit de behoefte van Haarlemse leerkrachten die in hun 
lesmateriaal het niet steeds wilden hebben over de hongersnood en armoede in Afrika, maar een ander 
en beter beeld van Afrika wilden neerzetten. Zij zijn op reis gegaan naar Mutare en zijn teruggekomen 
met materiaal voor een project; genoemd een ‘Een reis naar Mutare’, dat nog steeds op scholen wordt 
gegeven.

Doelstelling

Ontwikkelen en uitvoeren van onderwijsprojecten en –activiteiten gericht op duurzame ontwikkelings-
samenwerking en bewustwording t.b.v. basis- en voortgezet onderwijs. Door middel van lesmateriaal 
werken aan beeldvorming over het dagelijks leven in Mutare met het doel stereotiepe beelden en voor-
oordelen te nuanceren.

De werkgroep heeft zich in 2008 beziggehouden met zes onderwijsprojecten. Deze projecten worden 
hier onder beschreven.

1. Een reis naar Mutare

Type project
Een reis naar Mutare is een educatieproject voor alle klassen van het basisonderwijs en duurt minimaal 
2 weken. Het is een breed project met een tentoonstelling, thema-leskisten, informatiefolder voor de 
ouders, tentoonstelling in de klassen, workshops Afrikaanse dans en muziek, diaseries en video’s en een 
slotavond met presentaties waarbij ouders/verzorgers worden uitgenodigd.

Doelstelling
De doelstelling van dit project is het bieden van een venster op het leven van mensen in een ontwik-
kelingsland voor de kinderen van de basisschool. Het project gaat vooral over de leefwereld van hun 
leeftijdgenootjes in Mutare. Daardoor sluit het nauw aan op de belevingswereld van de Haarlemse 
schoolkinderen.

Resultaat en werkwijze
Het project is op 3 basisscholen uitgevoerd; dat is minder dan gebruikelijk. Volgens contactpersonen 
heeft dit te maken met de huidige situatie in Zimbabwe.Via een bij de jaarlijkse mailing gevoegde brief 
en een persbericht hebben we geprobeerd ons standpunt in deze duidelijk te maken. Maar er bleef min-
der interesse dan anders. De drie scholen zijn de Sterrenkijker, Haarlem-noord; de Bos en Duinschool, 
Bloemendaal en de Witte School in Arnhem. In totaal zijn circa 600 leerlingen (en hun ouders en de 
leerkrachten) bereikt met en geïnspireerd door dit project.

Kunstwerkjes van scholieren
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Werkwijze
Voordat het project begint, wordt het onderwerp 
Zimbabwe als moeilijk en abstract ervaren. De 
leerlingen, leerkrachten en ouders worden ge-
durende het project echter steeds enthousiaster 
omdat ze als het ware worden ondergedompeld 
in Afrikaanse sfeer. De leerlingen maken kennis 
maken met het dagelijkse leven van leeftijdgeno-
ten in Zimbabwe, krijgen workshops van Afrika-
nen en overal in de school/klassen zijn foto’s en 
Afrikaanse voorwerpen. De kinderen krijgen hun 
kennis door middel van de themahandleidingen, 
leskisten met Afrikaanse voorwerpen, boeken, 
dia’s en dvd’s, workshops Afrikaanse muziek/dans. 
Zimbabwanen die te gast waren bij de Stedenband 
kwamen in de les om met leerlingen te praten bij 
de projectschool van dat moment. Afrika is zo een 
stuk dichterbij gekomen.

De ouders worden vooraf geïnformeerd met een via de school uitgereikte nieuwsbrief. Op de school 
wordt tijdens het project via de schoolwebsite met foto’s en artikelen verslag gedaan van de voortgang 
van het project. De ouders worden tijdens het project geïnformeerd via hun kinderen en de nieuwsbrief. 
Ook op de website komen foto’s en artikeltjes. De buren krijgen een brief.
Aan het eind van de projectweken is op de scholen een eindfeest georganiseerd met presentaties van de 
werkzaamheden van de kinderen tijdens de projectweken.

Op alle drie scholen is Een reis naar Mutare met veel plezier uitgevoerd. 

Het enthousiasme van de deelnemers wordt mooi geïllustreerd door het volgende citaat uit de evaluatie 
van het project op de Bos en Duinschool (januari 2008):
 “Het project was een groot succes, de kinderen hebben er enthousiast aan meegewerkt, en maakten een 
speciale schoolkrant. Het doel om de kinderen bekent te maken met de leef- woon- en werksituatie van 
de kinderen in Afrika is gehaald. Ook wij als team hebben er veel van opgestoken en hebben besloten 
om een aantal aspecten uit dit project in onze leerlijn op te nemen.
Het was geweldig om te zien hoe de kinderen met eigen gemaakte ballen en ander materiaal aan het 
gymmen waren.
Op de inloop, en tevens afsluitingsavond van het project, was het een drukte van belang. Veel ouders en 
verdere familie waren aanwezig. Het werd een echte familie aangelegenheid, waar een ieder aan mee kon 
werken.
Naast percussie, zang en dans en overal lekkere zelfgemaakte Afrikaanse hapjes en drankjes, waren in de 
klassen kunstwerken van keramiek te bewonderen en natuurlijk de logboekjes met daarin alle activitei-
ten van het project. Kortom een groot succes!
Dit project heeft heel wat losgemaakt. Wij hebben besloten om jaarlijks een Afrika week te organiseren.”

In juni vonden op een aantal scholen afsluitende activiteiten plaats. Deze zijn vaak gekoppeld aan ande-
re activiteiten van de stedenband op het gebied van sport, cultuur en onderwijs in Haarlem en Mutare.

Via artikelen in de plaatselijke media, de websites van de scholen en de stedenband worden mensen van 
buiten op de hoogte gehouden van de resultaten van dit succesvolle project.
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2. Zimsurf, een virtuele reis naar de stad Mutare

Zimsurf is een gratis internetprogramma voor het voortge-
zet onderwijs, met een apart programma voor onderbouw 
en tweede fase. Het is ontwikkeld door Alice O Educatie in 
Wereldperspectief en de stedenband Haarlem-Mutare. Het 
programma wordt sinds 2001 actief gebruikt in het voort-
gezet onderwijs in Nederland. De ontwikkeling van het 
programma is mogelijk gemaakt met subsidies van NCDO, 
het ministerie van Onderwijs en de gemeente Haarlem.

Zimsurf is een virtuele reis naar Mutare waarin – via op-
drachten voor de vakken Economie, Aardrijkskunde, Ge-
schiedenis, Maatschappijleer en Verzorging, en soms vak-
overstijgend – docenten en leerlingen in contact komen met 
mondiale vraagstukken. Zimsurf wordt regelmatig gebruikt 
voor profielwerkstukken. 

Doelstellingen:
- Via een virtuele reis naar Mutare maken leerlingen  
 spelenderwijs kennis met het leven daar.
- Leerlingen kunnen uitleggen welke consequenties  
 het westerse consumptiepatroon heeft voor de  
 toekomst en voor ontwikkelingslanden. Zij be- 
 grijpen dat ons consumptiepatroon kan bestaan  
 dankzij het tekorten bij mensen in de derde wereld.  
 Zij zien de negatieve gevolgen voor het leven van mensen daar.
- Leerlingen kunnen voorbeelden geven van de negatieve gevolgen van niet-duurzaam gedrag: 
 zoals soorten die uitsterven, ecosystemen die verdwijnen of ernstig worden aangetast en zich  
 dus niet volledig herstellen zoals lang is gedacht, of de klimaatverandering en de gevolgen daar- 
 van op de lange termijn.

3. Zimsurf en competentiegericht leren, 
    uitbreiding met Watermanagement

Het voortgezet onderwijs is in Nederland volop in ontwikkeling. Steeds meer wordt uitgegaan van het 
ontwikkelen van eigen initiatief en de competenties van de leerling. Daarvoor kan de de methode Zim-
surf uitstekend worden ingezet. Om nog beter te passen binnen het curriculum wordt Zimsurf herschre-
ven en geschikt gemaakt voor het VMBO. Hiervoor zijn in 2007 extra financieringsbronnen gezocht. 
Ook is contact gelegd met het Novacollege om Zimsurf in een content management systeem te laten 
schrijven. De vernieuwing wordt professioneel begeleid door Alice O, Educatie in wereldperspectief.  
In het najaar van 2009 komt Zimsurf beschikbaar voor Vmbo en Havo/vwo. 

Drinkwater in Zimbabwe 
Goed drinkwater is de basis voor al het leven. Eén van de millenniumdoelen is dat meer mensen in 2015 
in een duurzaam milieu leven. Vmbo-leerlingen leren met deze module hoe mensen aan hun drinkwater 
komen, en hoe de toegang tot goed drinkwater kan worden verbeterd, ook voor bewoners van krotten-
wijken. 
Via het beroep Watermanager is ook bij havo/vwo aandacht voor de landelijke situatie op dit gebied
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4. Trip from Mutare to Haarlem

In aanvulling op het Zimbabwaanse vak Social Studies werkt de werkgroep Onderwijs sinds 2005 aan 
het ontwikkelen van een lespakket om basisschoolleerlingen in Mutare in aanraking te brengen met het 
dagelijkse leven van kinderen in Haarlem. In de periode 2005 - 2007 liepen Pabo-studenten stage in 
Mutare. In verband met de onrustige situatie in 2008 werd een stageverblijf in Mutare door de coördina-
tor daar afgeraden. 

5. Wereldaidsdag: 1 december 2008

Tijdens de wereldaidsdag was 
David Manyakaidze, 22 jaar, 
peer educator en coördinator 
in Mutare van het Teen HIV 
Prevention Project als gast bij de 
Stedenband. 
Via de onderwijsmedewerker 
werd hij uitgenodigd door de 
Schoter SG. 
Hij verzorgde een aantal leven-
dige interessante lessen voor 
tweetalige vmbo- en havo-leer-
lingen.    

6. Campagne Leeshonger: boe-
ken naar Zimbabwe 

Op initiatief van theatermaker Rieks 
Swarte heeft de stedenband Haarlem-
Mutare voor januari/februari 2009 de 
campagne LEESHONGER opgezet. Op 
verzoek van Nobelprijswinnaar Doris 
Lessing worden mensen uit Haarlem 
e.o. opgewekt boeken naar Zimbabwe 
te sturen. Niet alleen de bewoners, ook 
bedrijven, bibliotheken, boekhandels 
en schoolmediatheken worden verzocht 
hun boekenkast te plunderen en alle 
Engelstalige boeken die ze kunnen mis-
sen naar een van de inzamelpunten te 
brengen. Alle bibliotheken en boekhan-
dels werken mee en bekende Haarlemse 
schrijvers verzorgen voorleesavonden 
van Zimbabwaanse literatuur, begeleid 
door een aantal orkestleden van Haarlem Symfonia.

David Manyakaidze
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Werkgroep Sport

De sportactiviteiten van de 
Stedenband Haarlem-Mutare 
vinden zowel in Haarlem, door 
de werkgroep sport, als in Mu-
tare, door de Mutare Haarlem 
Sportleaders (MHS), plaats.  
Het doel van MHS is tweeledig. 
Namelijk een betere toekomst 
voor de sportleiders door 
sport-, werk- en leerervaring 
in het project, en maatschap-
pijopbouw door de activiteiten 
die zij uitvoeren. Activiteiten 
worden uitgevoerd in de wijken 
met aandacht voor sport, hiv/
aids voorlichting, man-vrouw 
verhoudingen, en sporten met 
lichamelijke handicaps. 
In Haarlem worden (sport)activiteiten georganiseerd, waarbij we laten zien hoe sport in Mutare wordt 
gedaan en kennis over sport wordt uitgewisseld tussen Haarlem en Mutare. 
Om deze activiteiten en uitwisselingen tussen sporters uit Mutare en Haarlem te organiseren, maar ook 
om het sportproject in Mutare te ondersteunen is in 2002 de werkgroep sport opgezet. 
Deze werkgroep bestaat uit zes vrijwilligers en wordt aangestuurd door de sportcoördinator. 

Doelen voor de werkgroep sport en de Mutare Haarlem Sportleiders 2008 

De doelstellingen van het sportproject zoals beschreven voor 2008, zijn:
1. Het bevorderen van een integrale visie op het gebied van sport en sportontwikkeling in Mutare
2. Het bevorderen van deskundigheid van trainers en begeleiders in sportactiviteiten
3. Het bevorderen van de deskundigheid van aanstaande leraren lichamelijke opvoeding
4. Het bevorderen van voldoende sportfaciliteiten ten behoeve van de sportbeoefening
5. Het stimuleren van de organisatie van sportactiviteiten in de wijken
6. Kennisuitwisseling van sporters in Haarlem en Mutare door middel van uitwisselingen.  
7. Het bevorderen van het mondiale bewustzijn door middel van sportevenementen en 
 campagnes. 

In dit hoofdstuk wordt omschreven hoe de werkgroep sport van de stedenband Haarlem-Mutare samen 
met de Mutare Haarlem Sportleiders deze doelen in 2008 tot uitvoering hebben gebracht.

Mutare Haarlem Sportleaders (MHS)

De situatie in Zimbabwe heeft het de sportleiders, net als iedereen 
in Zimbabwe, dit jaar extra moeilijk gemaakt bij het uitvoeren 
van hun activiteiten. Door de (her)verkiezingen mochten geen 
samenscholingen plaatsvinden, waardoor tot tweemaal toe sport-
toernooien moesten worden uitgesteld. School sport activiteiten 
zijn nauwelijks uitgevoerd, de scholen waren het grootste deel 
van het jaar gesloten. Budgetteren was niet te doen vanwege de 
gierende inflatie. De opleiding van nieuwe sportleiders moest 
worden uitgesteld. Een aantal sportleiders heeft hun heil buiten 

Sportveld in Lowdonlodge



16

Zimbabwe gezocht, waardoor er nog 36 sportleiders over zijn. Ondanks dit alles is het sportproject nog 
steeds actief in een omgeving waar bijna alles stil ligt. Het sportproject geeft deelnemers aan sport-
activiteiten afleiding op een positieve manier; en voor de sportleiders is het een bron van inkomsten, 
maar ook een bron van leer- en werkervaring. Bovendien geloven wij dat de sportleiders, net als andere 
mensen die actief zijn in stedenbandprojecten, als het straks beter gaat in Zimbabwe, de mensen zijn die 
kunnen bijdragen aan het opbouwen van de samenleving. 

Resultaten MHS in het kort voor 2008:
- Activiteiten uitgevoerd met subsidie van Johan Cruijff Foundation, Unicef Zimbabwe en de 
 Nederlandse ambassade in Harare;
- MHS heeft hard gewerkt aan de interne organisatie, omdat de organisatie groeit en steeds 
 zelfstandiger wordt. Er zijn drie field officers aangesteld die verantwoordelijk zijn voor de pro-
 gramma’s capaciteitsopbouw, sportontwikkeling en sociale ontwikkeling; MHS is bezig statuten  
 op te stellen om zich te kunnen registeren als zelfstandige organisatie; MHS heeft dit jaar een  
 strategisch plan voor de komende 5 jaar opgesteld;
- In 2008 heeft een oud-vrijwilliger, die eerder in Mutare werkte voor het sportproject, haar eigen  
 organisatie Sport4Socialiation opgericht. Met MHS werkt zij aan een project dat tot doel heeft 
 integratie van mensen met een handicap te bevorderen door middel van sport;
- De programma’s van MHS, community sport, clubs & leagues; Women in Sport; en Kicking Aids  
 Out bereiken tussen de 200 tot 2.500 mensen per wijk per maand. MHS is actief in 8 wijken in 
 Mutare. Gemiddeld bereiken zij 8.000 mensen per maand;
- Grote activiteiten zijn: het Multi Sportfesitval (deelname van 78 teams uit heel Zimbabwe), het  
 Disabled Festival; de Cycle Tour.
- MHS heeft het internationale boekhoudsysteem van Unicef overgenomen.

Werkzaamheden 2008, werkgroep Sport

Naast bovengenoemde werkzaamheden heeft de werkgroep zich in 2008 met 7 werkzaamheden bezig-
gehouden die hieronder één voor één aan bod komen.

1. Werkbezoek Mutare

De coördinator ondersteunt MHS 
vanuit Haarlem, in de vorm van 
advies en ondersteuning bij rap-
portages, het maken van plannen, 
budgetten en projectvoorstel-
len en het ontwikkelen van de 
interne organisatie. Van 18 t/m 
26 oktober 2008 heeft de coördi-
nator sport een werkbezoek aan 
Mutare gebracht samen met Cees 
Versteeg (CIOS-docent, oprichter 
van het sportproject in Mutare en 
vrijwilliger in Haarlem). 

Cees Versteeg en sportleaders
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Het bezoek had verschillende doelen:
- Kennismaking met het sportproject voor de nieuwe coördinator. Afspraken maken over taken  
 en wensen tussen de coördinatoren sport in Haarlem en Mutare;
- Uitvoering bespreken van het sportproject onder de huidige moeilijke omstandigheden in 
 Zimbabwe en;
- Voorbereiding van de Xplore-uitwisseling.

Resultaten van dit werkbezoek waren:
- Beter begrip en afstemming tussen de coördinatoren over werk en de mogelijkheden; 
- Overleg en gezamenlijke plannen voor de toekomst.

2. Sponsoring

Samen met de coördinator sport in Mutare en een bestuurslid van de stedenband, is een plan voor 
alternatieve sponsoring opgezet. Dit is nodig omdat de Johan Cruijff Foundation de subsidie aan MHS 
afbouwt en stopt in 2011.
 
Resultaten alternatieve sponsoring 2008
- Sponsoractie Mutare in Beweging (zie later meer);
- Een donatie van ex-directeur CIOS, Ron Sluijs, die bij zijn afscheid donaties vroeg voor de 
 Haarlem Mutare Sportleiders;
- Kleinere sponsoracties zoals een actie van een CIOS student, een donatie voor groentezaden, 
 de donatie van goede maar niet meer verkoopbare hardloopschoenen van de hardloopwinkel 
 ‘Run2day’ in Haarlem aan de atletiekclub in Mutare.

3. Xplore-uitwisseling

Samen met CIOS Haarlem (NOVA College) en Mutare Haarlem 
Sportleiders is er een uitwisseling met Xplore gelden uitgevoerd 
onder de naam ‘Sporteducation without Borders’. 
De uitwisseling is georganiseerd door twee CIOS-docenten, de 
coördinator sport, een stagiair CMV van de Hogeschool van 
Amsterdam en een in Nederland verblijvende sportleider.
De stage naar Mutare ging niet door. Dit kwam door een negatief 
reisadvies en het slechte sociaal-economisch en politiek klimaat 
in Zimbabwe. Het bezoek van zestien sportleiders uit Mutare aan 
Haarlem ging gelukkig wel door en werd zelfs verlengd tot vier 
weken.

Hoofddoel van de uitwisseling was:
- Kennisuitwisseling tussen studenten van CIOS en Mutarese sportleiders.  

Resultaten uitwisseling:
- Voor 12 CIOS leerlingen heeft het project bijgedragen aan hun persoonlijke ontwikkeling en aan  
 hun mondiale bewustwording. 
- Bij bezoek aan Haarlem is de doelstelling – deskundigheidsbevordering van de sportleaders en  
 CIOS leerlingen en aandacht voor de brede praktijk van sport als doel en de praktijk van sport  
 als middel om tot samenlevingsopbouw te komen – zeker gehaald. 
- Door het project en de ervaringen die zij opgedaan hebben in ‘onze samenleving’ zijn de  sport-
 leaders zich bewust geworden van de rol die zij kunnen en moeten spelen in de wederopbouw  
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 van de samenleving in Mutare.
- Met de uitwisseling hebben we meer dan 6.000 mensen direct weten te bereiken binnen en 
 buiten Haarlem. Daarnaast hebben we veel publiciteit gehad in kranten en magazines en daar- 
 mee zijn 400.000 mensen indirect bereikt.
Resultaten samenwerking CIOS:
- Een geweldige sportieve en culturele uitwisseling met 16 Mutarese sportleiders en 12 actieve  
 CIOS-leerlingen (ondanks de afgelasting van het bezoek aan Mutare, erg actief gebleven); 
- Een optreden van sportleaders met Zimbabwaanse traditionele dans voor 2.000 genodigden op  
 het 60-jarig jubileum van het CIOS. Alle genodigden ontvingen een flyer met daarop informatie  
 over de Mutare-Haarlem Sportleaders;
- De enorme inzet van een aantal CIOS-docenten voor extra lessen in het Engels, bij de vakken 
 Internationale Sportontwikkeling, tennis, turnen, volleybal en basketbal, judo, organiseren van  
 evenementen, fitness, Centraal Practicum enz;
- Een fitnesscursus van 4 dagen voor alle 16 sportleiders en hun begeleider, met een examen en  
 een certificaat;
- Naar aanleiding van dit project gaat CIOS Haarlem onderzoeken of zij het interne opleidings 
 programma van MHS in Mutare kunnen accrediteren en worden verdere stappen ondernomen  
 om tot  een duurzame en intensieve relatie met MHS te komen.

Resultaten binnen Haarlem:
- Bezoek aan de wethouder van Sport en de beleidsmedewerkers Sport van de gemeente Haarlem. 
 Er is uitgewisseld wat beiden doen op het gebied van sport en gesproken over de ontwikkeling  
 van het sportprogramma ‘Sport in de Wijk’. Haarlem heeft vijf jaar geleden dit model uit Mutare  
 overgenomen en het is ook hier een succes;
- Deelname aan het wekelijkse voetbaltoernooitje van Marokkaanse jongeren georganiseerd door  
 buurt- en jongerencentrum Prisma in de Spaarnehal;

Deelnemers uitwisseling
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- Deelname aan ‘De Dag van de Dialoog’ in Haarlem. In Haarlem waren speciaal voor deze gele- 
 genheid Engelstalige gesprekstafels ingericht door het Bureau Discriminatiezaken. Een aantal  
 sportleaders deed mee als gespreksleider of deelnemer, zowel ’s middag als ‘s avond;
- Deelname aan ‘Enigma’, een jongeren discussiegroep van de St. Bavo Basiliek in Haarlem. 
 Zij komen eens in de twee weken bij elkaar en discussiëren over maatschappelijke en persoon- 
 lijke onderwerpen. Deze avond, waar acht sportleaders aanwezig waren, ging over de situatie in 
 Zimbabwe. Ook is gesproken over het dagelijkse leven van de sportleaders (een ander thema was  
 waarom Nederlandse jongeren zoveel roken);

Resultaten buiten Haarlem
- Bezoek aan de partnerorganisatie ‘Sport4Socialisation’ (S4S) in Roosendaal. Drie sportleaders  
 hebben een bestuursvergadering bijgewoond; een gastcollege van Jan Tinbergen (ontwikkelings- 
 econoom) gevolgd en aangevuld met praktijkvoorbeelden uit Zimbabwe; bezoek aan het Sport- 
 bureau Roosendaal; bezoek aan de Rotary club in Steenbergen;
- Bezoek aan Lochem van vier dagen met een bezoek aan de Gelderse Sportfederatie; zwemlessen  
 aan mensen met een beperking; bezoek aan een fitnesscentrum; gymnastieklessen op twee basis 
 scholen; een les ‘Nordic Walking’ en een zelfverdedigingles voor meiden in het gemeenschaps- 
 huis  Nijha;
- Deelname aan de conferentie ‘Rights en Realities’ in Rotterdam. Deze conferentie ging over 
 jongeren en seksualiteit en werd georganiseerd door Youth Incentives van de Rutger Nisso-   
 Groep. Kennis hieruit wordt meegenomen in de programma’s Kicking AIDS Out en Women in  
 Sport van Mutare Haarlem Sportleaders.

Meer informatie over de uitwisseling, verhalen en foto’s vindt u op: www.ciosxplore.web-log.nl 

4. Fitness Project

Het Haarlem Mutare Sportleaders programma wordt ook buiten Haarlem steeds bekender, in september 
is de Stedenband benaderd door vier ALO-studenten uit Tilburg die een sponsoractie voor MHS wilden 
starten. In overleg met de coördinator sport in Mutare, Joseph Nyakuromba, is gekozen voor het opzet-
ten voor een fitnesscentrum in Chikanga, Mutare. 

Doelen van het opzetten van een fitnesscentrum in Mutare zijn:
- Het eerste income generating programme van MHS. De toekomstvisie is om meer inkomsten-
 genererende projecten op te zetten voor een meer duurzame organisatie. 
- Zorgen voor werkgelegenheid;
- Zorgen voor een leer- en werkervaringplek als fitnessinstructeur voor sportleiders
- Aanbieden van meer en andere sportactiviteiten in Mutare, en daarmee fitness ook mogelijk  
 maken voor mensen met een laag inkomen;
- Voorlichting geven over maatschappelijke issues als hiv/aids; cholera; genderverhoudingen. 
 De verwachting is dat het fitnesscentrum ook nieuw publiek trekt, mensen komen er op een plek  
 bij elkaar waardoor ruimte is voor voorlichting;
- Stageplekken bieden voor en ondersteuning krijgen van CIOS studenten.

Resultaten tot nu toe (project loopt t/m september 2009):
- Zestien sportleiders zijn gecertificeerd door CIOS Haarlem om als fitnessinstructeurs les te   
 geven op een sportschool;
- Publiciteit via de vier ALO studenten die activiteiten organiseren om fondsen te werven, waar- 
 van de belangrijkste een fietstocht naar ‘Afrika’ (Gibraltar). De studenten hebben al de helft van  
 het benodigde geld opgehaald, en moeten hun fietstocht nog beginnen.
- CIOS Haarlem heeft vloer- en fitnessapparaten geschonken voor Mutare. 

Dit programma is te volgen via: www.mutareinbeweging.nl                                                                    
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5. Samenwerking SportSupport voor BOS-project en ‘Back to Basic’-lessen

‘Back to Basic’ zijn Afrikaanse sportspellen voor op basisscholen, waarbij weinig materiaal nodig is.

In samenwerking met SportSupport zijn in het kader van het Buurt Onderwijs Sportproject in 
Schalkwijk en Haarlem-Oost verschillende sportactiviteiten uitgevoerd. 
- In het voorjaar hebben 14 CIOS leerlingen in ‘Back to Basic’ lessen gegeven op scholen en bij na- 
 schoolse opvang;
- Tijdens de uitwisseling in oktober zijn er weer ‘Back to Basic’ lessen en naschoolse activiteiten  
 georganiseerd op zeven verschillende basisscholen in Haarlem.
 Meer activiteiten in het kader van Back to Basic. 
- Twee CIOS-leerlingen hebben op een school in Bloemendaal twee dagen lessen gegeven;
- ‘Back to Basic’-lessen bij naschoolse opvang in IJmuiden en Hoorn. De sportleaders hebben  
 samen met CIOS-leerlingen sportspellen gespeeld en verteld over hun leven.
- In Lochem hebben de sportleiders ‘Back to Basic’-lessen op twee basisscholen gegeven.

Verdere samenwerking SportSupport:
- Tijdens de uitwisseling hebben we een bezoek aan ‘Sportsupport’ gebracht en later vond er ook  
 een tegenbezoek plaats op de stedenband. Sportsupport werkt, net als MHS, aan sport in de   
 gemeenschap. Er was dus veel uit te wisselen;
- Bezoek aan ‘De Sport en Speluitleen’ in Haarlem, met een uitwisseling van ervaringen en ideeën  
 over het te gebruiken uitleensysteem voor sportartikelen;
- Hulp van SportSupport bij het communiceren met Haarlemse clubs;
- Met SportSupport georiënteerd op deelname aan de Zilveren Kruis Achmealoop 2009.

6. Clublinking

Clublinking probeert een relatie te leggen tussen Haarlemse clubs en teams uit Mutare; clubs kunnen 
dit in overleg op hun eigen manier invullen. KTC, de Blinkert, VV Volleybal en KAV zijn clubs waar al 
langere tijd een relatie mee bestaat.
- Twee stagiaires van de Hogeschool van Amsterdam hebben een onderzoek gedaan naar Club-
 linking. Wat willen Haarlemse clubs met clublinking? 
 En als een relatie is aangegaan, werkt het dan? 
 Er is contact gelegd met organisaties die ook aan clublinking doen zoals, Nederlandse 
 Katholieke Sportfederatie (NKS) en de NCDO (Nationale Commissie voor Duurzaamheid en  
 Ontwikkelingssamenwerking); Het onderzoeksrapport is dan ook naar een onderzoeker van de  
 NCDO gegaan.
- Tijdens de uitwisseling is er een gesprek geweest tussen de coördinator sport uit Mutare en de  
 stagiaires, om hun bevindingen te toetsen. 
- Tijdens de uitwisseling is er meegetraind bij Haarlemse en Noord-Hollandse clubs. Naast de  
 bovengenoemde clubs, zijn dat: 
  - HBS hockeyclub, Bloemendaal
  - Strawberry’s hockeyclub, Velsen
  - Life Fit judoclub, Haarlem
  - Ben Rietdijk judo, Velserbroek
  - Health Centre Spaarneboog (fitness), Haarlem
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7. Samenwerking met landelijke sport en IS organisaties

De werkgroep sport is deelnemer aan het netwerk Sport & ontwikkelingssamenwerking van de NCDO. 
De sportleaders worden als voorbeeldproject genoemd. Het netwerk is erg nuttig voor contacten en 
uitwisseling van ervaringen. 
Op welke manier hebben we ons in 2008 geprofileerd binnen het netwerk?
- Deelname aan nieuwe werkgroep Sport & Gendergelijkheid. Hierin zitten Women Win, Right to  
 Play, Johan Cruijff Foundation, KNVB, Mulier Instituut en anderen;
- Een artikel en een interview dat nog gepubliceerd moet worden in Supporter, het magazine van  
 de NCDO over sport en ontwikkelingssamenwerking;
- Het organiseren van een conferentie, op zaterdag 15 november. De sportleaders vertelden over  
 hun praktijkervaring. Het doel was ervaringen uit te wisselen met andere organisaties op het 
 gebied van Sport & Ontwikkelingssamenwerking. De opkomst was laag, de inhoudelijke uit-  
 wisseling heel goed.
- Verder hebben we tijdens de uitwisseling verschillende organisaties ontmoet zoals: 
- ‘Johan Cruyff Foundation’, de belangrijkste sponsor van MHS op dit moment;
- Sportontwikkelingsorganisatie ‘Women Win’ in Amsterdam. Over vrouwen en sport, over de  
 situatie in Zimbabwe en hoe meer vrouwen bij MHS kunnen worden betrokken. Women Win  
 financiert in 2009 het Women in Sport Festival;
- Internationale Hockey Federatie in Nieuwegein, met een gesprek over hockey in Mutare en hoe  
 dit uit te breiden en verder te ontwikkelen;
- KNVB in Zeist, een gesprek over voetbalopleidingen in zuidelijk Afrika en de mogelijke deel - 
 name daaraan van sportleaders;
- Sportontwikkelingsorganisatie ‘The spirit of Sport Foundation’ in Amsterdam. Een gesprek over  
 korfbal in Mutare en wat de toekomst daarvan in Mutare en in de regio zuidelijk Afrika;
- Korfbal Federatie, van wie MHS doelpalen, de nieuwste kunststof korven en ballen ontving.

Sport-leader
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Werkgroep Gezondheidszorg 

Hiv en aids hebben in veel Afrikaanse hard toegeslagen en hebben een ontwrichtende invloed op de 
samenleving. Preventie is daarom belangrijk. In het Teen HIV Prevention Programme geven jongeren 
voorlichting aan andere jongen over hiv en aids. Tegelijkertijd leren ze om over problemen te praten en 
aan hun eigen ontwikkeling te werken. Een belangrijke hoop voor de toekomst. Peer education kan in 
Nederland ook prima worden toegepast om groepen jongeren te benaderen. Waar mogelijk wil de ste-
denband dit stimuleren. Veel mensen die ziek worden in een ontwikkelingsland zijn verstoken van hulp 
of kunnen de kosten van de beschikbare zorg niet betalen. Vrijwilliger care givers van het Home Based 
Care programma geven hulp in hun eigen wijk. De werkgroep gezondheidszorg ondersteunt sinds 2001 
beide projecten.

Doelstelling

- Teen HIV Prevention Programme (THPP) in Mutare ondersteunen en bevorderen
- Ondersteunen en verbeteren van de Home Based Care en vrijwilligers in Mutare, die gratis zorg  
 en steun geven bij patiënten thuis en kansen bieden door middel van opleidingen

In 2007 heeft een Young 
Professional die werd uit-
gezonden in samenwerking 
met het jongerenprogram-
ma van ICCO Togetthere, 
een aanzet gegeven tot een 
versterking van de activi-
teiten op het gebied van 
gezondheidszorg. Zij heeft 
haar werk voorgezet tot me-
dio februari 2008. Vanwege 
de politieke turbulentie 
in Zimbabwe was het niet 
mogelijk een opvolger te 
sturen in 2008. Ondanks de 
beperkingen zijn veel activi-
teiten toch verder gegaan en 
ontwikkeld.

Teen HIV Prevention Programme (THPP)

In het THPP programma geven jongeren tussen 16 en 25 jaar voorlichting aan andere jongeren over 
seksualiteit, veilig vrijen, de gevaren van hiv/aids, relaties en man-vrouw verhoudingen. Deze jongeren 
worden ook wel peer educators genoemd. 

De jongeren zijn actief in jongerencentra, bij de klinieken van de gemeente Mutare, in de townships en 
bij activiteiten zoals festivals, concerten, sportevenementen in de stad.

Sinds oktober 2007 is een jonge peer educator, David Manyakaidze, aangesteld als coördinator voor 
THPP. Sinds februari 2008 is hij verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma van THPP. In 
samenwerking tussen Maeva, David en het bestuur van THPP is een jaarprogramma opgesteld per wijk 
met daarin regelmatig terugkerende activiteiten en bijzondere activiteiten die worden uitgevoerd. Aan 
de hand van dit activiteitenschema is tevens een realistische begroting opgesteld voor 2008. 

Maeva en THPP’ers 
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Clubs and Outreach Activities

CLUB M F

Drama 54 19

Sign  language 54 13

Debate 26 17

Soccer 21 5

Darts 64 31

Chess & Draft 31 12

Singing and Dance & Launch 135 91

Total Participation Outreach 385 188

Totals Outreach Activities   573

In november 2007 is een scheiding gemaakt tussen de sport leaders en de peer educators. Dat betekende 
dat de mensen die in beide projecten actief waren moesten kiezen voor welke groep ze actief wilden 
blijven. Het resultaat was dat er een kleine groep peer educators over bleef. In december is een wervings-
campagne van start gegaan waarmee 20 nieuwe peer educators werden geworven. Die kregen in januari 
2008 een cursus en werden daarna actief.

In bovenstaande tabel is het bereik van de peer educators weergegeven. Voor de rest van 2008 zijn er 
geen betrouwbare cijfers. Met de coördinator van THPP in Mutare zijn afspraken gemaakt per kwartaal 
nu cijfers te maken zodat een goed overzicht ontstaat van de activiteiten en het bereik.

Home Based Care

De vrijwillige caregivers van het Home Based Care project zijn al een groot aantal jaren actief in Mutare. 
De laatste jaren is het werk een stuk zwaarder geworden door de economische crisis in Zimbabwe. Vrij-

THPP 4e  Statistics Corners and centers

Suburb Counselling Library Group Talks Games Corner

 M F M F M F M F M F

Chikanga 3 7 1789 876 98 45 116 56 0 0

Sakubva 11 16 2986 1308 187 129 290 186 19 7

Dangamvura 13 3 0 0 83 41 34 7 109 77

Grand Totals 27 26 4775 2184 368 215 440 249 128 84

Total Participation Corners and Centers 8496

Total Statistics

Focus Area Total

Corners and Centers 8496

Outreach Activities 573

Grand Total THPP 4th Quarter 9069
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wel alle benodigdheden die nodig zijn voor een goede ondersteuning van de patiënten, zoals schoon-
maakmiddelen, verband etc., zijn niet meer te verkrijgen of zijn extreem duur geworden.

Binnen het Home Based Care project zijn ongeveer 50 caregivers actief. Dit zijn 49 vrouwen en een man. 
Het Home Based Care project is ontstaan als een zelfhulpproject van vrouwen die HIV positief zijn. Het 
project heeft steun gekregen van het Health Department van de gemeente Mutare. 
De caregivers bezoeken ongeveer 500 patiënten één of meerdere keren per week. Indien nodig bezoeken 
de zusters van het Health Department de patiënten. Wekelijks vindt een gesprek plaats tussen de caregi-
vers in een bepaalde wijk en de zuster verantwoordelijk voor de wijk.

Het werk van de caregivers is erg belangrijk voor de patiënten. Alleen al bezoek krijgen is opbeurend 
voor mensen die de hele dag op bed liggen en zich niet goed voelen. De caregivers vinden het heel 
vervelend dat ze weinig voor de mensen kunnen doen. De stedenband is daarom samen met het Health 
Department aan het bekijken op welke wijze de voorzieningen en hulpmiddelen voor de Home Based 
Care kunnen worden verbeterd. Daarvoor is het noodzakelijk samen te werken met andere organisaties 
en de kosten van de voorzieningen bij daarvoor bedoelde fondsen onder te brengen. Het Health Depart-
ment moet daarvoor stappen ondernemen op het gebied informatieverstrekking en verwerking.

Vaste begeleiding van de caregivers is nog niet tot stand gekomen. Het streven is dit op een zelfde wijze 
als voor de THPP tot stand te brengen.

In onderstaande tabel is het bereik van de caregivers weergegeven. Voor de rest [ wat bedoel je hier? Voor 
andere activiteiten of zijn dit cijfers van de eerste helft van 2008? Geldt ook voor toelichting bij vorige 
tabel] van 2008 zijn er geen betrouwbare cijfers. Met de coördinator van THPP in Mutare zijn afspraken 
gemaakt per kwartaal nu cijfers te maken zodat een goed overzicht ontstaat van de werkzaamheden.

Home based care vrijwilligers
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Surburb Patients Total Pts New Pts Discharges Transfers Deaths Total visits Orphans

 M F  M F M F M F M F  M F

Sakubva 193 399 592 4 3 3 7 3 0 4 7 1809 85 91

Chikanga 132 344 476 4 6 4 3 1 3 5 3 1308 96 77

Dangamvura 108 261 369 7 5 3 4 0 2 3 4 980 75 89

Total 433 1004 1437 15 14 10 14 4 5 12 14 4097 256 257

Health Department  

Maeva Bonjour de Young Professional had in 2007 als opdracht van de stedenband mee gekregen om 
te kijken op welke terreinen de samenwerking kan worden verbeterd. Een belangrijk element daarbij is 
de automatisering van gegevens bij het Health Department. Het Health Department is nu niet in staat 
om goede gegevens te verstrekken over haar patiënten in de thuiszorg en in de klinieken. Daardoor is 
het Department niet of onvoldoende in staat om de behoeften aan middelen of voorzieningen te onder-
bouwen. Dat is een grote handicap in een wereld die steeds meer is gericht om informatievoorziening en 
projectbeschrijvingen. 
Om te beginnen hebben de zusters van het Health Department cursussen gekregen voor het gebruik 
van een computer, programma’s en internet. De meeste waren daarmee nog niet in aanraking gekomen. 

In 2008 is verder gekeken op welke wijze aan de oplossing van dit probleem kan worden gewerkt. Het 
blijft echter een urgent probleem omdat het Health Department te weinig gebruik maakt van middelen 
die aanwezig zijn bij internationale organisaties en NGO’s om meer voorzieningen voor haar patiënten 
te verkrijgen. 

De omstandigheden waaronder wordt gewerkt in Zimbabwe hebben ervoor gezorgd dat tot nu toe niet 
veel vooruitgang is geboekt. Het blijft daarom een punt van aandacht. David Manyakaidze heeft de 
bestanden m.b.t. de Home Based Care en de activiteiten van de peer educators inmiddels wel gedigitali-
seerd. 

Bezoek coördinator Gezondheidszorg

Van eind oktober tot begin december is David Manyakaidze, coördinator voor de gezondheidszorg 
projecten in Mutare, op bezoek geweest in Haarlem en in Lochem (zie elders dit jaarverslag). Hij heeft 
deelgenomen aan de PME cursus van Impulsis, gesproken met de werkgroep gezondheidszorg over de 
activiteiten van Home Based Care en Teen HIV Prevention Programme. Tijdens zijn bezoek heeft hij 
een groot aantal bezoeken afgelegd bij organisaties, waaronder het Rode Kruis Haarlem en Omstreken, 
de Rutger Nisso Groep, GGD Kennemerland, Scora, een cursus gevolgd over HIV/AIDS and Disability. 
Ook heeft hij twee conferenties bezocht: Right Based Approach in sexuality and reproductive health 
(Rotterdam) en het 
National Congres Soa*Hiv*Aids (Amsterdam).
David heeft veel geleerd van het bezoek en ook voor de werkgroep Gezondheidszorg en de staf van de 
stedenband was het een nuttig bezoek. Het bezoek heeft een goede aanzet gegeven om te komen tot een 
betere organisatie van de projecten en het ontwikkelen van THPP tot een zelfstandige stichting.

Fondsenwerving

Een aantal projecten van de werkgroep gezondheidszorg heeft een betere onderbouwing gekregen in 
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2007. De aanstelling van een coördinator geeft meer zekerheid voor het THPP project. We hopen dat dit 
door de ondersteuning van ICCO voor de Home Based Care ook gaat gelden. 
Deze ontwikkelingen betekenen echter ook dat er meer kosten aan het projecten zijn verbonden. In 
2009 ligt hier er een belangrijke taak voor de werkgroep gezondheidszorg.

Deelname ‘Diversiteitproject: Respect begint bij jezelf!’

Van 18 t/m 21 november 2008 organiseerde het COC Kennemerland een ‘diversiteitweek’ op het Mon-
tessori College Aerdenhout. Vanuit de Stedenband heeft Maeva Bonjour in het kader van deze diversi-
teitweek 5 gastlessen verzorgd aan de leerlingen van de bovenbouw. Tijdens deze les werd het filmpje 
over THPP getoond, gevolgd door een korte discussie met de leerlingen over de invloed van leeftijds-
genoten op hun keuzes voor een (on)gezonde leefstijl. Vervolgens gingen de leerlingen zelf aan de slag 
om in groepjes een poster te maken met een gezondheidsboodschap over een zelfgekozen onderwerp, 
uiteenlopend van veilig vrijen tot drugmisbruik, en van gezonde voeding tot onveilig gedrag in het ver-
keer. Om de week af te sluiten was een diversiteitmarkt georganiseerd. Bij de stand van de stedenband 
moesten de leerlingen van de bovenbouw een seks-quiz invullen en de leerlingen van de onderbouw een 
slogan voor een gezonde leefstijl verzinnen om een stempel te verdienen.
  
Nederlands Albert Schweitzer Fonds

Voor de caregivers van de Home Based Care is in 2007 financiële ondersteuning aangevraagd bij het 
Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) om de voorzieningen voor de caregivers op peil te houden. 
In 2008 werd de ondersteuning goedgekeurd en betaald aan de stedenband. Van de subsidie zijn tassen 
met materialen en schoenen voor de caregivers aangeschaft.
Tijdens het bezoek van David Manyakaidze heeft een vrijwilliger van NASF een interview met hem 
gehouden dat begin 2009 in het blad van NASF verschijnt. 

ICCO

In het verleden is voor de voorzieningen voor de Home Based Care een beroep gedaan op het Aids-
fonds/Stop Aids Now. Sinds enige tijd doet het Aidsfonds/Stop Aids Now zelf geen projecten meer in 
het buitenland omdat ze de expertise missen om de projecten te kunnen beoordelen. Daarom hebben 
ze partnerorganisaties gevraagd de projecten voor hen te doen, voor Zimbabwe is dat ICCO. In 2008 
heeft een aantal gesprekken plaatsgevonden met medewerkers van ICCO over de ondersteuning van de 
voorzieningen voor de Home Based Care uit de aids-fondsen. Uit de gesprekken is gekomen dat voor 
2009 een bedrag van $30.000,- beschikbaar is voor de ondersteuning van de Home Based Care. Het gaat 
daarbij om cursussen voor de caregivers, schoonmaakmiddelen, materialen voor verzorging van de 
patiënten en eenvoudige medicijnen zoals paracetamol. 

Rode Kruis Haarlem en Omstreken

In 2007 heeft het Rode Kruis Haarlem en Omstreken steun toegezegd voor ondersteuning van de ge-
zondheidszorg in Mutare. De ondersteuning was voor de bouw van een wachtruimte bij de kliniek in 
Sakubva, voor een computer, een laptop en presentatiemateriaal, waaronder een beamer voor gebruik 
in het multi-purpose center bij de kliniek in Sakubva en voor computercursussen voor de verpleegkun-
digen van het Health Department [erg lange zin]. Vanuit het Health Department was tevens verzocht 
om een generator voor de kliniek in Sakubva. Het Rode Kruis had hiervoor steun toegezegd. Wij heb-
ben echter nooit voldoende informatie ontvangen van het Health Department om daadwerkelijk tot de 
aanschaf van de generator over te kunnen gaan. Uiteindelijk hebben we aan het Rode Kruis Haarlem en 
Omstreken bericht moeten sturen dat de aanschaf en het gebruik niet op een verantwoorde wijze waren 
uit te voeren. Voor de overige activiteiten en materialen zijn we inmiddels bezig met de eindafrekening 
met het Rode Kruis Haarlem en Omstreken.
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SAP

Safe After Party is een bedrijfje dat is opgericht door 
een groep studenten van de Managementopleiding 
van het Nova-college. Het bedrijf verkocht boxershorts 
met daarop een leuze en een zakje met daarin een con-
doom. Het vroeg daarmee aandacht voor veilig vrijen. 
Een deel van de opbrengst van het bedrijf is ten goede 
gekomen aan het peer education project in Mutare dat 
de stedenband ondersteunt. 
SAP heeft een presentatieavond georganiseerd bij Flynties, heeft een verkoop- en informatiekraam geor-
ganiseerd op Bevrijdingspop en een prijs gewonnen voor de beste presentatie bij het Nova-college.
De jongeren in Mutare waren ook erg enthousiast over het project en de samenwerking met jongeren in 
Nederland. Het is een goede manier om jongeren uit de twee culturen met elkaar in contact te brengen 
en van gedachten te wisselen.
Na een jaar is het bedrijf weer opgeheven.

Vooruitblik

In het komende jaar 
wordt gestreefd te 
komen tot een zelf-
standige organisatie 
voor THPP met een 
eigen bestuur, beleid 
en staf. Het zal een 
belangrijk onderwerp 
zijn voor het bezoek 
van een delegatie van 
de stedenband aan 
Mutare.
Er worden plannen 
ontwikkeld voor het 
opzetten van een 
Young People We Care 
programma in Mutare 
tussen THPP en HBC. 
In het Young People 
We Care programma 
bezoeken jongeren 
zoals de peer educators samen met de care givers patiënten. 
Het programma wordt ondersteund door Unicef die voor de uitvoering een uitgebreide handleiding 
heeft opgesteld en cursussen verzorgt. Zowel de jongeren van de THPP als de caregivers zijn gemoti-
veerd om aan het programma mee te gaan werken. Het programma kan in 2009 tot uitvoering worden 
gebracht.
Fondsenwerving wordt een belangrijke activiteit in 2009, want de werkgroep kampt met structurele 
tekorten voor de projecten. We vinden de projecten belangrijk en ze moeten worden voortgezet. Het 
vinden van structurele financiering voor een aantal activiteiten en donors ter aanvulling van de midde-
len is daarom hard nodig.

THPP voorlichter
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Werkgroep Cultuur

In 2005 is een werkgroep cultuur gevormd. De werkgroep ondersteunt programma’s om een duurzame 
culturele samenwerking tussen Haarlem en Mutare te bewerkstelligen door zich te richten op de ontwik-
keling en het behoud van kunst en cultuur in beide steden.

Doelstelling 

- De mogelijkheden voor cultuur- en kunstuitingen in Mutare vergroten en een brede participatie  
 door de bevolking stimuleren.
- Een uitwisseling van kunst en cultuur tussen beide steden als impuls voor de maatschappelijke,  
 economische en toeristische ontwikkeling 
- Het vergoten van kennis van elkaars tradities, kunst en cultuur onder de bevolking van Haarlem  
 en Mutare.

Onder de noemer Haarlem Cultuur 2008 is in 2008 jaar een groot aantal culturele evenementen georga-
niseerd. Ook de stedenband Haarlem-Mutare nam hierin deel met aantal activiteiten. Hieronder volgt 
een beschrijving van al deze activiteiten.

Uitwisselingen

Dit najaar kwam een aantal Zimbabwaanse partners 
op werkbezoek naar Haarlem. 
Keaven Simomondo Silibaziso Mguni en Elizabeth 
Muusha waren op bezoek voor cultuur. Ze kwamen 
ter ondersteuning bij onze tentoonstelling ‘Verborgen 
Verhalen’ die van 3 oktober t/m 12 november in de 
Grote Kerk was georganiseerd. Daarnaast hebben ze 
met onze partners overlegd over de lopende kunstpro-
jecten van de stedenband in Haarlem en Mutare, zoals 
het ontwerp voor de Lange Brug en het fotoproject 
voor het Haarlemse Stationsplein. Verder is gesproken 
over ondersteuning voor de kunstorganisaties in Mu-
tare en over theatertrainingen door theaterdocenten. 
Ook hebben we dit werkbezoek gebruikt om geza-
menlijk nieuwe plannen te ontwikkelen.

De heer Keaven Simomondo is sinds zomer 2007 cul-
tuurcoördinator voor de stedenband in Mutare. Vanuit 
onze zusterorganisatie LA21 helpt hij bij het opzetten 
van grass root organisaties voor cultuur (fotografie, 
beeldende kunst, dans/theater en literatuur). Silibaziso 
Mguni is de opvolger van dhr Ruswa als coördinator 
van de National Arts Council in de provincie Mani-
caland. Mevrouw Elizabeth Muusha, is directeur van de National Gallery in de provincie Manicaland. 
Dit is de belangrijkste galerie in de provincie en maakt deel uit van een landelijk netwerk van galeries. 
[waarom hier alle namen van contactpersonen op een rij? Wat wil je hiermee zeggen?]

1. Tentoonstelling ‘Verborgen verhalen’ in de Grote of St. Bavokerk

De tentoonstelling Verborgen verhalen liep van 3 oktober tot 12 november in de Grote of St. Bavokerk, 
Oude Groenmarkt 23 in Haarlem. Deze kerk met haar rijke geschiedenis was een prachtige locatie voor 

Elizabeth Muusha
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een expositie. De enorme ruime in de kerk was uitermate geschikt voor het tentoonstellen van Zimbab-
waanse beeldhouwkunst en schilderkunst, met beeldhouwwerken van maar liefst 1.90m hoog en schil-
derijen van 251 bij 150 cm. 
Aan de hand van de kunstwerken en audiovisueel materiaal kreeg de bezoeker een indruk van de 
economische en politieke geschiedenis van Zimbabwe. De tentoonstelling was onderverdeeld in drie 
tijdperken: Koloniale Overheersing, de Vrijheidsstrijd en het Huidige Regime onder president Mugabe. 

Zimbabwe kent al vele jaren van politieke en economische crisis, armoede en onderdrukking, met een 
regime dat in toenemende mate de vrijheid van zijn bewoners aan banden legt. Kranten zijn verboden 
of worden gecensureerd en allerlei mensen worden zonder reden opgepakt. Kunst daarentegen is een 
vrijplaats voor meningsuiting, juist in samenlevingen waarin die vrijheid beperkt is. 
De tentoonstelling liet op unieke wijze de kracht van kunst en cultuur zien in zo'n samenleving. Ten 
behoeve van deze tentoonstelling is een tweetalige catalogus gemaakt met daarin bijdragen van Barbara 
Murray, Tapfuma Gutsa en Sandra Koning. 
De tentoonstelling werd georganiseerd door Elise van der Mark en Wendy Raaphorst, vrijwilligers van 
de stedenband.

Lovemore Kambudzi “Pre election period”

Tapfuma Gutsa “Genesis”
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Topstukken uit Zimbabwe
In de collectie beelden en schilderwerken zat ook een aantal topstukken uit de vaste collectie van de 
National Gallery die voor het eerst in Nederland werden tentoongesteld. Daarnaast hadden we bekende 
werken in bruikleen van Gallery Dieleman uit België, World Art House, Galerie de Strang en Galerie 
Tamai uit Nederland. 

Samenwerking met Kunstlijn
De tentoonstelling viel samen met het kunstlijnweekend in het eerste weekend november. Op diverse 
plaatsen, waaronder de centrale plaats (Vishal), was informatie over de tentoonstelling te vinden.

Bijdrage Zimbabwaanse Kunstenaars
Op zondag 5 oktober werd een lezing gegeven door Keaven Simomondo, dichter en coördinator cul-
tuur voor de stedenband in Mutare en kunstschilder Lovemore Kambudzi. De lezing vond plaats in de 
Lutherse Kerk, Witte Herenstraat 22, Haarlem. 
Tijdens het Café Globaal van 22 oktober hebben Keaven Simomondo en Elisabeth Muusha (directeur 
National Gallery) een presentatie van de tentoonstelling verborgen verhalen. Dichter Keaven Simomon-
do droeg voor uit eigen werk.

Resultaten
De tentoonstelling Verborgen verhalen werd door 7.528 betalende bezoekers bezocht (opgave hoofd 
kerkelijk bureau) en was van een hoog artistiek niveau. Een deel van de kunstwerken was in bruikleen, 
een deel werd aangeschaft. In overleg met de deelnemende Zimbabwaanse kunstenaars is een deel van 
de werken in bruikleen gegeven voor een expositie in Galerie 23, een toonaangevende Nederlandse 
galerie van Afrikaanse kunst.

Bijdrage onderwijsprogramma Zimsurf
De opzet en inhoud van de tentoonstelling Verborgen verhalen wordt verwerkt  ten behoeve van het 
educatieve onderwijsprogramma Zimsurf.  Er is historisch videomateriaal verzameld via Beeld en Ge-
luid dat beschikbaar is voor het onderwijsproject van de stedenband.

2. ‘Stripped Bare to the bone’

1 juni werd de cartoontentoonstelling 
‘Stripped Bare to the Bone’ geopend door 
theatermaker/vormgever Rieks Swarte. 
Het Mondiaal Centrum en de stedenband 
Haarlem-Mutare hadden een aantal car-
toonisten bij elkaar gebracht. Uit Zuid-
Afrika was er Zapiro, uit Zimbabwe Tony 
Namate en B. Mukuze, uit Nederland Paul 
Bogaert. De belangrijkste onderwerpen 
van de cartoons waren de politieke situatie 
in Zimbabwe en hiv/aids. De tentoonstel-
ling in het Mondiaal Centrum Haarlem 
duurde tot 31 augustus. Op 1 augustus 
werd de tentoonstelling aangevuld met de 
fototentoonstelling Exodus Zimbabwe van 
Dirk Jan Visser.

Er zijn diverse activiteiten verricht rondom de cartoontentoonstelling. Zo werd op tijdens de opening 
van de Haarlemse stripdagen (6 juni) het stripboek ‘Haarlem van Heinde en Ver’ gepresenteerd en uitge-
reikt aan burgemeester Schneiders. Op 11 juni werd het tapijt van Joost Swarte in de Gravenzaal van het 

Paul Bogaert “Above the law”
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stadhuis geveild t.b.v gezondheidszorg en cultuurprojecten in Zimbabwe. De opbrengst was € 12.750,-. 
Ook tijdens het Houtfestival (15 juni) was er aandacht voor strips: van het stripboek ‘Haarlem van 
Heinde en Ver’ werd een visuele en muzikale variant uitgevoerd, met gebruik van beeld en geluid (DJ/
VJ), aangevuld met drie instrumentalisten. 

24 juni is door de SAMS (Stedelijke Adviesraad Multiculturele Stad) een symposium gehouden over 
cultuurparticipatie van Haarlemse allochtonen. 
De projectuitvoerders waren Stichting Beeldverhaal Nederland (Stripdagen Haarlem), stichting Multi-
plex (Houtfestival), stedenband Haarlem-Mutare en het Mondiaal Centrum Haarlem. Samenwerkings-
partners zijn de stichting Haarlem-Emirdag, stichting Zohor en de Samenwerkende Marokkaanse Orga-
nisaties Haarlem en de SAMS.

3. Een nieuwe schildering voor de Lange Brug (in de volksmond Verfrollerbrug)

Kunst als een brug tussen twee culturen. Die verbinding via kunst is op een zeer krachtige wijze verbeeld 
door de beschildering van de Lange Brug door een aantal Zimbabwaanse kunstenaars. Deze schildering 
is in 1995 ontworpen door de Zimbabwaanse kunstenaar Chazunguza Chikonzero, kortweg Chiko. 
Twaalf jaar wind en regen hebben de schildering aan de onderzijde van de Lange Brug sterk aangetast. 
In 2009 wordt groot onderhoud aan de burg uitgevoerd, waaronder het opnieuw schilderen van de brug. 
Herstel van de bestaande schildering is niet uitvoerbaar. Met de gemeente Haarlem is overeengekomen 
een nieuw ontwerp te laten maken. Er is een prijsvraag uitgeschreven voor Zimbabwaanse kunstenaars 
om een ontwerp te maken. Een Nederlandse jury zal dan op basis van de ontwerpen een keuze maken. 
De uitvoering van de schildering komt te liggen bij het bedrijf dat in opdracht van de gemeente het 
schilderwerk uitvoert, eventueel onder supervisie van de kunstenaar.

Voortgang
In Mutare is er een organisatiecomité gevormd dat een aantal kunstenaars heeft uitgenodigd een ont-
werp te maken. De eerste bijeenkomst was half maart. Op 29 mei werd digitaal een aantal ontwerpen 
ontvangen van de deelnemende kunstenaars. Op 16 juni heeft Cees Meijer een aantal werken met DHL 
[?] opgestuurd die door Michaël Maas werden gemonteerd in een bestaande foto van de brug. De jury 
heeft in haar vergadering van juli deze ontwerpen beoordeeld en vond ze niet goed toepasbaar. Aanvul-
lende informatie is naar het organisatiecomité in Mutare gestuurd. Van 29 september t/m 2 november 
waren Silibaziso Mguni en Keaven Simomondo van het Mutarese organisatiecomité in Haarlem op 
werkbezoek en met hen is het programma van eisen voor het ontwerp nog eens goed doorgesproken 
samen met de mensen van de jury en de gemeente.

Uitvoering Schildering
De uitvoering van het schilderproject is gekoppeld aan het vernieuwen van de Sluis bij Spaarndam. Dit 
omdat in die periode het Scheepvaartverkeer in het Spaarne grotendeels gestremd zal zijn. Het is de ver-
wachting dat in oktober 2009 begonnen zal worden met de werkzaamheden in Spaarndam en dat in de 
periode oktober 2009-voorjaar 2010 de Lange Brug opnieuw kan worden beschilderd. De stedenband 
wil bij de werkzaamheden en of de feestelijke opening van de Brug de ontwerper uit Zimbabwe uitnodi-
gen.

4. Fotografieproject stationsplein

Het Haarlemse Stationsplein is een regionaal knooppunt van vervoer en ontmoeting. Treinen, bussen, 
taxi’s, fietsers arriveren en passeren en voetgangers gebruiken dit plein intensief. Het is één van de be-
langrijkste ontmoetingspunten in de stad. Als stedenband Haarlem-Mutare willen we aan die ontmoe-
ting een internationaal tintje toevoegen.
De stedenband wil het gebied gebruiken voor een vervolg op het Triple P fotoproject tussen Haarlem 
en Mutare. In de winter van 2007-2008 hebben twee Nederlandse beroepsfotografen (Michiel de Ruiter 
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en Charles Borsboom) gedurende de periode van een maand, in het kader van het Triple P fotoproject, 
diverse fotografiegerelateerde workshops gegeven aan 40 beroepsfotografen uit de provincie Manica-
land. Deze fotografen zijn allen lid van de twee jaar geleden opgerichte Manicaland Photographers As-
sociation, een beroepsvereniging die door de stedenband wordt ondersteund. Er zijn in dit project een 
groot aantal foto’s gemaakt en dit succesvolle project sloot af met een expositie in het Mykles Park in het 
centrum van Mutare. 

Als vervolg op dat fotoproject willen wij op basis van het al het gemaakte fotowerk in Mutare een Haar-
lemse Expositie in de openbare ruimte organiseren. Dit doen we door het werk van de Mutarese foto-
grafen te exposeren op de bouwschutting aan zuidzijde van de bouwplaats die direct grenst aan het daar 
tijdelijk gesitueerde busstation. Het project staat onder begeleiding van twee Nederlandse beroepsfoto-
grafen Michiel de Ruiter en Charles Borsboom. Een panel van deskundigen zal betrokken worden bij de 
selectie van het fotowerk. Oud burgemeester Jaap Pop is bereid gevonden om dit panel voor te zitten. 

In 2008 zijn voor dit project de voorbereidingen begonnen in de vorm van planontwikkeling en fonds-
werving. Beide zijn nog niet afgerond.

5. Leeshonger

Leeshonger is een campagne waarin Haarlemmers worden opgeroepen om Engelstalige boeken te 
schenken voor de bibliotheken en buurtcentra in Mutare. Deze campagne is opgezet in samenwerking 
met Rieks Swarte, een Haarlemse theatermaker. Rieks Swarte heeft zich laten inspireren door de win-
nares van de Nobelprijs 2006: Doris Lessing. Zij is geboren in Zimbabwe en in haar rede bij de ontvangst 
van de prijs sprak zij over honger naar boeken in Zimbabwe.

In deze campagne worden met ondersteuning van de Haarlemse bibliotheken, Haarlemse boekwinkels 
en bekende Haarlemmers  mensen opgeroepen om Engelstalige boeken te schenken. Deze zullen naar 
Mutare, Zimbabwe worden gezonden. Via de vier Mutarese jongerencentra (Youth Corners) en de drie 
bibliotheken komen die vervolgens beschikbaar voor de Zimbabwaanse bevolking daar.

In 2008 is deze campagne voorbereid, zijn er fondsen aangeschreven en contacten gelegd. 

6. Theaterworkshop in Mutare door twee Nederlandse theaterdocenten

In 2008 zijn de voorbereidingen getroffen om voor de derde keer twee Nederlandse theaterdocenten in 
Mutare een maand les te laten geven. Het doel is om in samenwerking met lokale theatergroepen een 
voorstelling te ontwikkelen en het spelniveau van de theatergroepen verder te ontwikkelen. De reis zou 
plaatsvinden in juli/augustus 2008 maar is uitgesteld i.v.m de politieke situatie in Zimbabwe naar april 
2009.

7.Uitzendingen van een Young Professional naar Mutare

Ter ondersteuning van culturele programma’s in Mutare in samenwerking gezocht met het jongerenpro-
gramma ‘Togetthere’ van ICCO. De uitzendingen zijn voorbereid en besproken met zowel Togetthere 
als met de Zimbabwaanse coördinatoren van cultuur en gezondheidszorg en worden uitgevoerd vanaf 
zomer 2009.
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Project Duurzame ontwikkeling 

Houtfestival

Het Houtfestival is een jaarlijks festival voor wereldmuziek en theater dat ruim 20.000 bezoekers trekt. 
Tijdens het Houtfestival op 15 juni 2008 is uitgebreid aandacht besteed aan de Millenniumdoelen. Op 
het festival werd Haarlem uitgeroepen tot Millenniumgemeente.  

Op het Millenniumplein, een informatiemarkt van maatschappelijke organisaties, werden zowel de 
exposerende organisaties als ook de bezoekers op actieve wijze betrokken bij de doelen. De stedenband 
was medeorganisator van het Millenniumplein en ondersteunde dit project door een stagiair aan te 
trekken die in de periode februari – juli 2008 het Millenniumplein samen met de Marktmeester van 
Multiplex coördineerde. De stedenband zorgde voor organisatorische en agogische ondersteuning en 
bood de werkplek. Tevens was de coördinator van de stedenband lid van de werkgroep die dit Millen-
niumplein organiseerde. Tijdens het festival werd er door de stedenband vormgegeven aan Millennium-
doel 6 Het bestrijden van Aids, Malaria en andere dodelijke ziekten. Deze activiteit werd ondersteund 
door ca. 15 mensen van de stedenband.

Toelichting Millenniumplein
Onderwerp van het project zijn de Millenniumdoelen die net over de helft van de periode tussen vast-
stelling (2000) en voltooiing (2015) zijn. Hieraan is uitgebreid aandacht besteed tijdens het Houtfestival 
2008. 
De informatiemarkt van het festival werd tot een Millenniumplein omgetoverd. Ca. 30 organisaties 
namen hieraan deel. Deze werden gegroepeerd bij de doelen die het dichts bij hen staan en bij elk doel 
werd één activiteit aangeboden door de organisaties. Voorafgaand aan het festival was overleg tussen de 

Haarlemmerhout festival
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organisaties over de activiteiten. Door de activiteiten maakten de bezoekers kennis met de Millennium-
doelen. Wanneer een activiteit ‘succesvol’ werd afgesloten kreeg de bezoeker een kraal van de Millen-
niumarmband. Een volle armband gaf recht op toegang tot de Minibios: een container met audiovisuele 
apparatuur, waarin films werden getoond. 
Door de voorbereidingen en het festival zijn de verschillende ideële organisaties met elkaar in contact 
gebracht. Bij de voorbereidingsbijeenkomst stond de onderlinge kennismaking en het bedenken van een 
gezamenlijke opdracht centraal. De organisaties werden samen ‘eigenaar’ van een activiteit. Ook werd 
tijdens die bijeenkomst informatie verschaft over het festival, de verwachtingen ten aanzien van de ac-
tiviteiten en werd er een workshop aanboden. Tijdens de workshop werd er informatief beeldmateriaal 
gemaakt voor op de festivaldag. 

Het Millenniumplein kreeg dit jaar extra aandacht omdat de gemeente Haarlem is uitgeroepen tot 
Millenniumgemeente. Om die reden kwam de burgemeester een toespraak houden en werd het bord 
“Haarlem Millenniumgemeente” onthuld.

De Millenniummarkt en de Millenniumdoelen werden op verschillende manier onder de aandacht 
gebracht:
- in een vooraankondigingen, 
- in persberichten,
- tijdens het festival met grote doeken op de wings van het open-air podium

De verschillende segmenten van de markt werden duidelijk aangeduid en gemarkeerd per doelstelling.
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Redactie stedenbandkrant/website

Doelstelling:

Zorgen voor informatievoorziening via de stedenbandkrant en website

Projecten

Ook in 2008 zijn er vier stedenbandkranten uitgebracht en werd de website onderhouden. 
De stedenbandkrant heeft 1.250 abonnees en wordt daarnaast verspreid tijdens activiteiten van de ste-
denband. De oplage per krant bedraagt, afhankelijk van het onderwerp, 1.500 tot 2.000 exemplaren.

Communicatie

De stedenband maakt bij alle activiteiten gebruik van meerdere communicatiemiddelen, namelijk:
- Uitbrengen van 4 stedenbandkranten in 2008
- Het onderhouden van de website www.haarlem-mutare.nl
- Hosten van de website Zimsurf
- Hosten van de website van de MHS
- Deelnemen aan de website www.oneworld.nl
- Deelnemen aan de website www.allegoededoelen.nl
- Bijdragen aan de publicaties in Lochem
- Versturen van persberichten en bijdragen aan andere publicaties zoals de catalogus Verborgen  
 Verhalen.

Partners

Zororai

De coördinator van de stedenband in Mutare zit in het bestuur van de stichting die Zororai beheert. De 
werkgroep treedt op als bemiddelaar voor organisaties in Nederland die het bejaardencentrum Zororai 
in Mutare ondersteunen. Zororai wordt verder ondersteund door de regenten van het Frans Loenen-
hofje in Haarlem.

Kura Uone

Kura Uone is opgericht om kansarme vrouwen van Zimbabwe een betere toekomst te bieden. Dat 
doet de stichting door vakonderwijs op te zetten en te ondersteunen. Kura draait nu ruim tien jaar en 
is steeds meer gericht op meisjes die na hun veertiende gedwongen worden de weeshuizen te verlaten. 
Deze meiden zijn bijzonder kwetsbaar omdat er verder geen opvang is. Door de textielopleiding van 
Kura wordt hun positie in de samenleving een stuk sterker. Daarnaast zorgt Kura voor een groep gehan-
dicapte vrouwen en ondersteunt het een weeshuis in het oosten van Zimbabwe. 

Kutenda

Via sponsoring van het verplichte schoolgeld wil het Kutenda fonds zoveel mogelijk kinderen in Mutare 
(Zimbabwe) deel laten nemen aan het basis- en middelbaar onderwijs. Dat doet ze door voor kinderen 
uit arme gezinnen het verplichte schoolgeld, boeken en uniformen te betalen.
Dat doen ze niet éénmalig, de kinderen krijgen een vergoeding voor het lager- en middelbaar onderwijs 
zolang dat nodig is.
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Bijlage 1: samenvatting activiteiten in Nederland 2008

31 januari   Presentatie van het fotoproject Tripple P in Zimbabwe. Als afsluiting van de ten- 
   toonstelling “Een ander Licht”
1 februari  Presentatie SAP underwear tijdens het Openpodium van jongerencentrum   
   Flinty’s
12 februari  Eerste informatieavond Xplore jongerenuitwisselingsproject Sporteducation 
   without borders , in het Mondiaal Centrum Haarlem
5 maart  Overdracht 2 servicebusjes door woningbouwcorporaties voor het stadhuis van  
   Haarlem
18 maart   1e training CIOS studenten Xplore project Sporteducation without borders

19 maart  SAP presentatie café globaal in het Mondiaal Centrum Haarlem
9 april   Presentatie Millennium plein voor alle deelnemende organisaties
23 april   debatprogramma Café Globaal gewijd aan politieke situatie in Zimbabwe   
   met een presentatie van deelnemend cartoonist Paul Bogaert
25 april   Lintje lid tot de orde van Oranje Nassau, voor Lenie Dekker actief lid vanaf   
   het eerste uur van de wg. onderwijs van stedenband, Stadhuis
april/juni  Onderwijsproject Een reis naar Mutare op de Sterrenkijker, Haarlem-Noord, de  
   Bos en Duinschool, Bloemendaal en bij de Witte School in Arnhem 

1 juni   Opening Cartoon tentoonstelling, stripped Bare to the bone in het door Rieks S 
   warte in het Mondiaal Centrum Haarlem
1 juni-30 augustus Tentoonstelling Stripped Bare to the Bone in het Mondiaal Centrum
4 juni   Café Globaal met veel aandacht voor het project stedenstrip
6 juni   Opening Haarlemse stripdagen, met uitreiking stripboek Van heinde en ver aan  
   burgemeester Bernt Schneiders en podiumvoorstelling van heinde en ver in de  
   Philharmonie
11 juni   Veiling tapijt, Joost Swarte, Stadhuis

15 juni   Houtfestival, Millenniumplein en presentatie gezondheidsproject stedenband op  
   het hoofdpodium.
15 juni   Muziek/video voorstelling ‘Haarlem van heinde en ver’
24 juni   Symposium, cultuur participatie, SAMS
1 -31 augustus  Fototentoonstelling Exodus Zimbabwe van Dirk Jan Visser in het Mondiaal 
   Centrum Haarlem
28 augustus  Excursie tentoonstelling Picha,  door Joost Pollman

31 augustus  Afsluiting Striptentoonstelling ‘Stripped Bare to the Bone’ door de Zimbabwaan- 
   se studentenleiders Promise Mkwananzi en Mehluli Dube die vertelden over de 
   huidige situatie in Zimbabwe.
29 sept/2 nov  Bezoek Keaven Simomondo de Mutarese stedenbandcoördinator cultuur and 
   mevrouw Silibaziso Mguni van de National Arts Council Manicaland de stad 
   Haarlem. 
3 oktober  Opening Tentoonstelling Verborgen Verhalen door Francies Giskes
3 okt-12 nov  Tentoonstelling ‘Verborgen verhalen’ Grote of St. Bavokerk
5 oktober  Lezing door Keaven Simomondo, Lutherse kerk

18/26okt  Werkbezoek coördinator sport aan Mutare
22 oktober  Café Globaal, lezing door K. Simomondo & E. Muusha 
   Dicht en Theaterpreformance Keaven Simomondo
27okt/21 nov  Werkbezoek sportleiders uit  Mutare aan Haarlem
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28/29 oktober  Cursus Planing Monitoring Evaluation, door Impulsis voor Zimbabwaanse 
   coördinatoren, staf en vrijwilligers stedenband
29 oktober  Bezoek aan wethouder Divendal van Mutarese sportleiders  ivm programma 
   ‘Sport in de Wijk’

31 oktober  Dansvoorstelling door sportleiders Mutare tijdens de viering van 25 jarig jubi- 
   leum van het CIOS
27 okt-26 november Bezoek delegatie Zimbabwanen aan Lochem
1 november  Verborgen verhalen tijdens het Kunstlijn weekend 
4/5 november  Deelname aan ‘Sport4Socialisation’ SAS, in Roosendaal
6 november  De dag van de dialoog, sportleiders waren gespreksleider

6 november  Gender programma bij ‘Women Win’, in Amsterdam 
7 november  Presentatie Mutare sportproject bij Sportsupport
10 november  Enigma, discussie groep over maatschappelijke onderwerpen
10 november  Voetbaltoernooi ism Prisma, Marokkaanse jongeren
10 november  Conferentie ‘Rights en Realities’ in Rotterdam, Rutger Nisso groep 

10/11 november Conference Right Based Approach in sexuality and reproductive health
11/14 november Fitnesscursus aan de sportleiders waarbij zij examen hebben gedaan
12 november   Presentatie van de campagne Leeshonger bij het radioprogramma de Broodkast  
   van Haarlem 105 door theatermaker Rieks Swarte
13 november  Uitwisseling en gesprek met de Internationale Hockey Federatie
15 november  Conferentie Sport & Ontwikkelingssamenwerking door Stedenband en MHS

16/20november Trainingen verzorgd voor Gelderse Sportfederatie in Lochem
19/20 november Workshop HIV-AIDS and Disability, Cordaid
20 november  Interview bij Johan Cruyff Foundation
23 november  Gesprek KNVB Zeist, voetbalopleidingen in Zuid-Afrika
25 november  Presentatie slotavond werkbezoek Lochem

1 december  Wereld aids dag, David Manyakaidze heeft lessen verzorgd op scholen
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Bijlage 2: samenvatting activiteiten in Mutare 2008

Data MHS 2008 – Sport Mutare

Resultaten MHS in het kort voor 2008:
- Activiteiten uitgevoerd met subsidie van Johan Cruijff Foundation, Unicef Zimbabwe en de 
 Nederlandse ambassade in Harare;
- MHS heeft hard gewerkt aan de interne organisatie en zelfstandigheid. Er zijn drie field officers  
 aangesteld voor de programma’s capaciteitsopbouw, sportontwikkeling en sociale ontwikkeling.  
 MHS is bezig statuten op te stellen voor registratie als zelfstandige organisatie. 
- MHS heeft het internationale boekhoudsysteem van Unicef overgenomen;
- In 2008 heeft een oud-vrijwilliger, die eerder in Mutare werkte, Sport4Socialiation opricht. 
 Het doel is samen met MHS te werken aan integratie van mensen met een handicap door middel  
 van sport;
- 25-27 september heeft MHS onder leiding van mr. Manyeruke (Rotime Consultant Company)  
 een strategische planning opgesteld voor de komende 3 jaar.
- De programma’s van MHS, community sport, clubs & leagues; Women in Sport; en Kicking Aids  
 Out bereiken tussen de 200 tot 2.500 mensen per wijk per maand. MHS is actief in 8 wijken in 
 Mutare. Gemiddeld bereiken zij 8.000 mensen per maand;
- Grote activiteiten zijn: het Multi Sportfesitval (deelname van 78 teams uit heel Zimbabwe), het 
 Disabled Festival; de Cycle Tour.

Activiteiten:
2 februari  Women Sports Day voor de community (76 deelnemers)
9 februari  Women Sports Day op Africa University en Mutare Teachers College
   10-11 april in Sakubva Beithall: coaching cursus voor sportleiders en 
   geïnteresseerden 
25 april   Half jaarlijkse evaluatie waar 37 sportleiders aan meededen
3 mei   Seizoensopening YES-Kicking Aids Out toernooi voor de sporten: handbal, 
   volleybal, voetbal, netbal en basketbal.
Mei   Cursus Sport Psychology en Sport Management voor sportleiders

18-19 mei  Cursus Youth Alive voor 33 sportleiders over de YES-sportactiviteiten op 
   basisscholen 
24 mei   Women in Sport Festival op Chikanga Sports Complex. Er namen 39 teams deel  
   van handbal, basketbal, volleybal, netbal, voetbal, softbal, hockey en atletiek 
   (5 km road race). 
   Dat waren 445 deelnemers, daarbij waren er 310 toeschouwers. 
8 juni   YES-kicking AIDS out Volleyball tournament (8 teams).
26-27 juli  Multi Sport Festival met 78 (waarvan 48 herenteams en 30 damesteams) 
   deelnemende teams uit heel Zimbabwe.
1 augustus  Disabled Festival in Sakubva Stadion (deelname 28 teams)

geheel Augustus Women in Sport league. Deelname bestond uit 3 handbalteams, 3 basketbal-  
   teams, 
   7 netbalteams, 3 volleybalteams en 2 voetbalteams.
15 september  Laatste competitiedag korfbal  (4 teams hebben de competitie afgemaakt)
27 september  5 aside handball league (met 5 deelnemende teams)
11 oktober  Cycle Tour (van 50 km, met 15 deelnemers)
22 november  Voetbal- and netbalgala voor vrouwenteams. Deelname bestond uit 7 netbal- 
   teams en 3 voetbalteams.
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4 december  Algemene Leden Vergadering 
13 december  YES- Kicking Aids Out handball tournament (6 teams)
16 december  YES-Kicking Aids Out korfball tournament (3 teams)
27-28 december Deelname van MHS teams aan YES Regional Games 

Algemeen:
- Aerobics voor ongeveer 140 (zwangere) vrouwen per week in 7 verschillende wijken en klinie- 
 ken 
 (3 voor zwangere vrouwen en 4 voor alle vrouwen). Ziekenhuizen succes! 
- Vrouwenparticipatie binnen MHS: Eind 2008 een vrouwelijk bestuurslid gekozen, Nester 
 Chiguri, 
 7 vrouwelijke advanced sportleiders (van de 36) en 10 vrouwelijke sportleiders worden opgeleid 
 in 2009.
- Hardshots Handball Club levert 4 spelers en de assistent-coach voor het nationale handbalteam  
 van Zimbabwe!
- Hardshots Handball Club in 2008 gekwalificeerd voor Zone XI Club Africa Championships.
- 307 kinderen worden bereikt in het Social Inclusion Programma van Sport4Socialisation in 
 samenwerking met MHS. Doel is gehandicapte jongeren en kinderen te emanciperen door 
 middel van sport. Gestart in 2008, loopt in 5 wijken, met 18-30 deelnemers per wijk. 
- Handball Coaching Clinic door MHS sportleiders die zelf gecertificeerd zijn door National 
 Handball Federation. 
- Netball Coaching Clinic
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Activiteiten Gezondheidszorg – THPP en Home Based Care

In Mutare worden twee programma’s uitgevoerd:

1. Teen HIV Prevention Programme

Voorlichting door jongeren voor jongeren over seksualiteit en hiv/aids – peer education genaamd. De 
activiteiten worden uitgevoerd in Youth Corners en Youth Centra. 

Activiteiten per onderwerp:
THPP 4e  
Statistics

Corners and centers

Suburb Counselling Library Group Talks Games Corner

 M F M F M F M F M F

Chikanga 3 7 1789 876 98 45 116 56 0 0

Sakubva 11 16 2986 1308 187 129 290 186 19 7

Dangamvura 13 3 0 0 83 41 34 7 109 77

Totaal 27 26 4775 2184 368 215 440 249 128 84

Totaal Participation Corners and Centers 8496

Clubs and Activities                              M                              F
Participation                                           385                           188
Totaal 573

Totaal THPP 4e kwartaal 9069

Dit zijn de gegevens voor het 4e kwartaal 2008. Het jongerencentrum in Dangamvura is geruime tijd ge-
sloten geweest. Vergelijkbare (op dezelfde wijze uitgesplitste) cijfers over de andere kwartalen 2008 zijn 
niet beschikbaar. Het bezoek is echter van gelijke grootte geweest. Rond de verkiezingen (eind maart 
2008) en de 2e ronden van de presidentsverkiezingen (juni 2008) zij alle activiteiten gedurende enkele 
weken opgeschort geweest.

In september 2008 heeft THPP deelgenomen aan de Agricultural Show, een jaarmarkt in Mutare. De 
jaarmarkt duurt drie dagen en heeft enkele tienduizenden bezoekers.

2. Home Based Care

Bereik per kwartaal

Suburb Patients Total Pts New Pts Discharges Transfers Deaths Total visits Orphans

 M F  M F M F M F M F  M F

Sakubva 193 399 592 4 3 3 7 3 0 4 7 1809 85 91

Chikanga 132 344 476 4 6 4 3 1 3 5 3 1308 96 77

Dangamvura 108 261 369 7 5 3 4 0 2 3 4 980 75 89

Total 433 1004 1437 15 14 10 14 4 5 12 14 4097 256 257

 De 50 caregivers zijn gedurende het gehele jaar actief geweest.
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3. In juni is een driedaagse cursus gegeven aan 19 peer educators en andere wer-
kers uit de gezondheidszorg.

In 2008 hebben alle 51 care givers van het Home Based Care project een eerste hulp cursus gevolg en een 
certificaat gekregen bij het Rode Kruis in Mutare.

Belangrijkste culturele activiteiten in Mutare

11 januari - 17 februari 
Fototentoonstelling in de National Gallery Manicaland
In de winter van 2007-2008 hebben twee Nederlandse beroepsfotografen (Michiel de Ruiter en Charles 
Borsboom) gedurende een maand, in het kader van het TripleP fotoproject diverse workshops gege-
ven aan 40 beroepsfotografen uit de provincie Manicaland. Deze fotografen zijn allen lid van de twee 
jaar geleden opgerichte Manicaland Photographers Association, een beroepsvereniging welke door de 
stedenband wordt ondersteund. Op de tentoonstelling in de National Gallery waren een groot aantal 
werken van deze workshop te zien.

15 juli 
Launch of the associations in Mykles Park
Op zondag 15 juli presenteren zich de kunstenaars van de Manicaland Performing Arts, de Manicaland 
Photographers Association en de Visual Arts and Crafts Association in het in het centrum van Mutare 
gelegen Mykles Park voor een groot publiek.

28 september
Kindertheaterfestival 
Op zondag 28 september organiseerde de stedenband een theaterfestival waar 300 schoolkinderen aan 
meededen.

Verschillende data
Op verschillende data vonden de workshops plaats van de vijf geselecteerde kunstenaars die een ont-
werp maakten voor de schildering op de Lange Brug in Haarlem
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Huisvesting Activiteiten

Voor de Haarlem Mutare Housing Foundation Trust (HMHFT) in Mutare werken twee mensen. Zij 
ondersteunen de mensen in het huisvestingsproject in Hobhouse. Hieronder vindt u een lijst van de 
voortgang van de bouw van woningen.

Voortgang bouw
FASE 1

(uitgegeven 
1998)

FASE 2
(uitgegeven 

2000)

FASE 3
(uitgegeven 

2004)

Totalen

Dec 07 Dec 08 Dec 07 Dec 08 Dec 07 Dec 08
Dec 
07

Dec 
08

1 Nog geen bouwactiviteit 1 1 4 4 27 23 32 28

2
Fundering gegraven/
gestort

13 13 15 15 34 33 62 61

3 Begane grondvloer gestort 4 4 15 12 31 30 50 46

4
Muren gemetseld tot 
raamniveau

6 4 6 9 11 5 23 18

5 Dak of Dakhoogte 7 3 8 5 14 18 29 26

6
Afwerking/afgebouwd 
huis

8 14 12 151 2 10 22 39

Totaal aantal percelen 39 39 60 60 119 119 218 218

HMHFT heeft haar kantoor in het community center Hobhouse. Vanuit haar kantoor organiseert zij 
ook een gereedschapsuitleen
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BALANS PER 31 DECEMBER: 2008 2007

ACTIVA
VASTE ACTIVA:
Inventaris (computer) 0 551

VLOTTENDE ACTIVA
KORTLOPENDE VORDERINGEN:
Nog te ontvangen 38.100 10.804
Overige vorderingen 1.344 1.239
Gemeente Haarlem 0 16.274

39.444 28.317

LIQUIDE MIDDELEN
Kas 643 195
POSTBANK NV nr.: 3823435 4.737 9.709
POSTBANK NV Plusrekening 60 60
POSTBANK NV Sterrekening 45 45
POSTBANK NV Renterekening 27 27
POSTBANK NV nr.: 2034743 458 833
ASN Bank nr.: 82.62.67.572 201 201

6.171 11.070

Totaal activa 45.615 39.938

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN:
Overige reserves 2.139 2.058
Saldo boekjaar -15.294 81

-13.155 2.139
KORTLOPENDE SCHULDEN
VOORUITONTVANGEN:
Huisvestingsproject 0 0
Zimsurf 7.400 13.000
Sportproject 0 3.855
Gezondheidsprojecten 4.774 12.774
Overige projecten 2.120 2.671

14.294 32.300

OVERIGE SCHULDEN:
Vooruitontvangen 35.755 0
Loonheffing 5.838 675
Nog te betalen 2.883 4.824

44.476 5.499

Totaal passiva 45.615 39.938

0 0

Jaarrekening
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TOELICHTING BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER 2008 2007

ACTIVA

INVENTARIS

Aanschafprijs 551,00 1.151,00
Afschrijvingen 551,00 600,00
Boekwaarde 0,00 551,00

LIQUIDE MIDDELEN 6.171,55 11.070,60

Alle tegoeden staan ter vrije beschikking van de Stichting. 

KORTLOPENDE VORDERINGEN

Nog te ontvangen bedragen
JCF, bijdrage 2009 8.000,00 0,00
Verborgen verhalen 16.250,00 0,00
Stedenstrip 2.600,00 0,00
Diversen 10.000,00 500,00
Rode Kruis 0,00 2.831,03
Werkgroep Huisvesting 0,00 1.004,78
Gemeente Haarlem, Damasstraat 0,00 9.274,18
Gemeente Haarlem, subsidie 0,00 4.000,00
Gemeente Haarkem ,diversen 1.250,00 3.000,00
Cadans, teveel betaalde premie 0,00 6.468,42

38.100,00 27.078,41

Overige vorderingen
Rekening courant stichting Ideëele reizen 1.239,07 1.239,07
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PASSIVA

KORTLOPENDE SCHULDEN
VOORUITONTVANGEN:

Gezondheidsprojecten
Saldo begin boekjaar 12.774,37 11.312,66
Inkomsten/uitgaven -8.000,00 1.461,71
Saldo eind boekjaar 4.774,37 12.774,37

Zimsurf
Saldo begin boekjaar 13.000,00 0,00
Inkomsten/uitgaven 5.600,00 13.000,00
Saldo eind boekjaar 7.400,00 13.000,00

Sportprojecten:
VNG 0,00 3.855,49

0,00 3.855,49

Overige projecten:
Saldo 2.120,26 2.671,26

Gemeente Haarlem, damasstraat 3.855,49 3.310,62
Diversen 10.000,00 1.513,62

13.855,49 4.824,24

Huisvesting, betaalde kosten 6.900,00 0,00
Huisvesting, lening 15.000,00 0,00

21.900,00 0,00

Loonheffing 5.838,00 675,00

Betreft nog te verrekenen bedragen over december 2008
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STICHTING STEDENBAND HAARLEM-MUTARE 
2008

Rekening Begroting Rekening
2008 2008 2007

Baten

Gemeente Haarlem 58.333 68.300 60.527
Idem, sportcoordinatie 29.000 29.000 29.000
I/D bijdrage 56.484 58.000 56.484
Onderwijsproject 275 4.500 6.945
Huisvestingsproject 4.500 memorie 1.005
Zimsurf 5.600 13.000 13.500
Gezondheidsprojecten 17.745 21.200 10.381
Challengeday 0 0 17.125
Sportprojecten 22.246 29.000 35.080
Xplore 7.828 0 4.850
Uitisseling 6.200 0 0
Verborgen verhalen 21.250 0 0
Cultuurprojecten 10.755 0 7.093
Damasstraat 0 0 19.274
Stedenstrip 18.277 0 0
Bijdrage impulsis 20.875 0 0
Overige inkomsten 4.079 15.000 21.784
Rente 200 0 513

Totale baten 283.647 238.000 283.561
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Lasten

Overhead 165.944 163.200 167.525
Personeelskosten 146.440 148.000 147.016
Reis- en verblijfkosten 2.146 1.000 814
Huisvestingskosten 8.132 8.200 8.132
Kantoorkosten 9.226 6.000 11.563

Communicatiekosten 6.424 6.600 4.534
Stedenbandkrant 5.099 3.500 1.935
Website 1.325 2.600 2.599
Activiteiten 0 500 0

Sportprojecten 25.654 29.000 38.722

Cultuurprojecten 12.642 0 40.937

Verborgen verhalen 27.568 0 837

Huisvestingsproject 4.500 0 1.005

Gezondheidsprojecten 17.590 21.200 9.959

Onderwijsproject 8.178 18.000 17.952

Uitwisselingsprogramma Xplore 4.516 0 0

Uitwisseling 15.942 0 0

Overige projecten 9.984 0 2.008

Totale lasten 298.942 238.000 283.479

Exploitatiesaldo -15.295 0 82



Friendship

I write it out in a verse
Now and in the time to be

Who could have foretold that
Mutual understanding and Community development

Can bring races together

Your friendship is a firm line of eastern coast development
Thrown beyond your gradual hills are legs and arms

I caress the heaving province where my past had grown
I am the tall kingdom over your shoulders
Which you should neither joke nor ignore

Our pride is our joy
From the rising grey fires of the eastern highlands

To the usual incredible sunset
Black and white, not a bad fit

Will you marry it?
It is waterproof, shatter proof, proof against wars

Believe me it works
The moon has nothing to be sad about

Indeed friendship is something to be cherished
The universe came into existence time immemorial

Wars have been fought as old as creation
Friendship is still serving people

It does not lie in money, wars and revolutions 
Keaven Simomondo


