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1. Inleiding 
 

 

De Stedenband ontwikkelt zich in Haarlem steeds meer als een vrijwilligersorganisatie met 
een professionele coach. Het eerste half jaar van 2014 werd het Haarlemse kantoor bemenst 
met negen vrijwilligers en twaalf stagiaires. Ondanks de grote druk op de organisatie zijn er 
veel activiteiten uitgevoerd. Twee studenten van INHOLLAND deden onderzoek in Mutare 
naar toeristische ontwikkelmogelijkheden en in kader van haar Minor Werken in een 
ontwikkelingsland deed een HR-student van de HVA onderzoek naar de eigen organisatie in 
Mutare.  

 

Impulsis ondersteunt ons gezondheidsproject in Mutare met het contract voor €. 25.000, - 
op jaarbasis. Helaas loopt deze regeling per 1 januari 2016 af en is Impulsis gedwongen door 
bezuinigingen van de Rijksoverheid om onze gezondheidsprojecten niet meer te financieren. 
Goed nieuws is dat de Nederlandse ambassade het gezondheidsproject helpt 
zelfvoorzienend te maken. Dit door het schenken van een bedrag van 12.233,00 US dollar 

voor het bouwen van een kippenfarm als inkomens genererende activiteit voor de Peer 
Educators. De gemeente Mutare heeft gratis grond beschikbaar gesteld waarop drie grote 
kippenstallen voor 15.000 kippen zullen worden gerealiseerd. Hiervan zijn 2 stallen voor 
slachtkippen en 1 stal voor eierproductie. Vooralsnog zijn er vertragingen bij de uitvoering 
van dit project opgetreden. Dit in tegenstelling tot de vele andere projecten. Voor een 
uitvoerig verslag van de projecten in Mutare verwijzen wij naar het in Mutare opgestelde 
verslag: 2014 City Link Narrative Report. 

 

Omdat de overheid steeds verder terug treedt als subsidiegever oriënteren wij ons meer en 
meer op particuliere donateurs en het bedrijfsleven als sponsor. Dat is geen makkelijke 
markt omdat tegenwoordig alle organisaties in die vijver vissen. Sinds vorig jaar werven we 
geld met de fondswervingscampagne 100 FACES. Met deze campagne wordt er gezicht 
gegeven aan 100 vrijwilligers in Mutare die zich inzetten voor de sport- en gezondheids-
projecten daar. Vooral met het organiseren van sponsorlopen hebben we dit jaar geld 
genereerd voor deze campagne. 
 

Al jaren werken basisscholen in Haarlem en Mutare samen. Het onderwijsprogramma “Een 
reis naar Mutare” werd op drie Haarlemse basisscholen uitgevoerd. In Mutare legden zeven 
basisscholen contacten met hun zusterschool in Haarlem. In afronding van de grote 
inzameling van Haarlemse basisscholen van vorig schooljaar zijn er in juni 600 WakaWaka 
zonnelampjes uitgedeeld aan Mutarese leerlingen die geen gebruik kunnen maken van 
elektrisch licht. Zo kunnen ze nu hun huiswerk maken zonder smerige en gevaarlijke 
petroleumlampen. Beter voor de gezondheid van het gezin en de leerprestaties van de 
kinderen. 

 

In november 2013 deed de Europese Unie met een oproep voor een project om de 
millennium doelen bekend te maken onder de Europese jeugd. De stedenband heeft met 
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andere steden in Nederland, België en Polen hiervoor het onderwijsprogramma Global 
Quest ontwikkeld. Dit hebben we samen gedaan met onderwijskundig bureau Alice O en de 
organisatie Edukans wil dit project met ons uitvoeren. Voor deze subsidieronde zijn in eerste 
instantie 700 aanvragen ingediend en wij waren een van de veertig organisaties die voor dit 
project een zgn. full proposal mochten indienen. De minimumbijdrage van de EU was 3.5 
miljoen Euro en er was in feite maar geld voor één project. In september vernamen wij dat 
wij het niet geworden waren. Veel werk met als teleurstellend resultaat een afwijzing. Wat 
het wel heeft opgeleverd is dat wij een groot aantal goede contacten hebben opgedaan met 
Europese partners en dat wij eind van 2014 zijn uitgenodigd door een Franse partner uit Lille 
om mee te doen met een Europees onderwijsproject. De aanvraag hiervan loopt nog. 
 

Ook in 2014 jaar nam de stedenband actief deel aan de samenwerking van de particuliere 
initiatieven van het Nederlandse Platform Zimbabwe. Daaruit voortvloeiend organiseerde de 
stedenband een bijeenkomst voor 6 particuliere initiatieven die ook in Mutare actief zijn. 
 

Dit voorjaar zijn er een groot aantal sportactiviteiten in Mutare uitgevoerd en ook in 
Haarlem waren er 7 HBO sportstudenten van verschillende opleidingen samen met 
vrijwilligers van de Stedenband bezig met het ontwikkelen van nieuwe sportactiviteiten. 
Voorjaar 2014 organiseerde de stedenband in Haarlem en Mutare op 25 mei 2014 een 
Challenge Run en in het najaar 2014 ontwikkelde 4e jaar student Job Spits voor zijn 
afstudeerstage een 'bewegen voor ouderen' programma in Mutare.  
 

De gemeente heeft aangekondigd om per 1-1-2016 haar subsidie aan de stedenband geheel 
te staken wat een ernstige bedreiging vormt voor het voortbestaan van de stedenband. 

  

Teamleden in Haarlem, april 2014  
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2. Algemeen 
 

Staf Haarlem 
Het team van vrijwilligers en stagiaires van de Stedenband in Haarlem komt één maal per 
maand bijeen om de lopende zaken te bespreken en de ontwikkeling van projecten te 
bespreken. In 2014 werd het bureau in Haarlem bemenst met één betaalde medewerker, 
negen vrijwilligers en twaalf stagiaires. De meeste vrijwilligers werken 1 a 2 dagdelen op 
kantoor.  

 

Bestuur in Haarlem 

Het bestuur in Haarlem bestaat uit 7 leden en komt 10 keer per jaar bij elkaar. Het bestuur 
was voorheen een bestuur op afstand maar gaat zich steeds meer bezighouden met de 
uitvoering. 

 

Staf Mutare 
Sinds oktober 2009 is er een 
lokale staf in Mutare. Op dit 
moment werken er naast de 
100 gezondheids- en 
sportmedewerkers een 
zevental mensen voor de 
Stedenband. Gift Sanyanga, de 
algemeen coördinator in 
Mutare heeft de touwtjes 
duidelijk in handen en zorgt 
voor meer samenwerking en 

samenhang tussen de 
verschillende sectoren van de 
Stedenband.  
 

Bestuur Mutare 

Het bestuur bestaat uit 7 leden. Dit bestuur is de counterpart van het bestuur van de 
Stichting Stedenband Haarlem-Mutare. De staf in Mutare is aan dat bestuur verantwoording 
verschuldigd. Hierdoor ontstaan duidelijk afgescheiden verantwoordelijkheden in de relatie 
en zijn beter afspraken te maken over samenwerking en uitvoering van projecten. Het 
bestuur en de staf in Mutare zijn ook verantwoordelijk voor de contacten met de gemeente 
Mutare. Sinds vorig jaar is deze organisatie als rechtspersoon geregistreerd onder de naam: 
Manicaland Community Development Link- MCDL. Er is gekozen voor een neutrale naam 
zonder de woorden Stedenband en Haarlem erin om hiermee ook financiering van 
Zimbabwaanse organisaties mogelijk te maken. 
  

Sportleaders in opleiding, oktober 2014  
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3. Campagne 100 Faces 
 

De Stedenband is in 2011 een campagne begonnen onder de titel 100 
Faces. Met deze campagne willen we geld ophalen voor de 
Sportleaders van MHS , Peer Educators van THPP en de Caregivers 
van de Home Based Care. In de campagne worden de mensen 
gepresenteerd die het daadwerkelijke werk in Mutare doen en 
daardoor een belangrijke bijdrage leveren aan hun samenleving. 
Van de personen in Mutare zijn profielen gemaakt die worden 
gepresenteerd op de website en via de contacten in sociale media 

zoals facebook. Voor de campagne zijn folders gemaakt en is een website ontwikkeld.  
 

Op 14 mei hebben Erna Vinkers van Lets Care en Dik Bol van de stedenband presentaties 
gegeven van hun projecten in respectievelijk Pakistan en Zimbabwe. We waren 
voorgedragen door onze partner Impulsis. De bijeenkomst was georganiseerd door de 
studentenvereniging SOL (studentenvereniging Ontwikkelingssamenwerking Leiden) en 
Upact. Anke Planke van het ICCO gaf een inleiding op het thema. Het publiek bestond uit een 
groot aantal studenten die ook kritische vragen stelden. Na afloop van alle presentaties 
konden de studenten met een stemming €. 1000,- verdelen over de twee projecten. 
Haarlem - Mutare kreeg hierbij €. 700,- toegewezen dat wij hebben gebruikt voor onze 
gezondheidsprojecten in Mutare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorlichtingsbijeenkomst Seksuele rechten 14 mei 2014 
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Hope Is Vital 
In het kader van de campagne 100 faces en de landelijke Rode Kruiscampagne Serious 

Request heeft de stedenband in het Steunpunt Voor Ouderen de Tentoonstelling HOPE IS 
VITAL opgezet. De tentoonstelling werd op 15 november geopend door oud burgemeester 
Jaap Pop en duurde tot 20 februari 2015. Wij feliciteren Serious Request en het Rode Kruis 
van harte met hun fantastisch resultaat van € 12.380.438 euro. Heel veel mensen hebben dit 
mogelijk gemaakt.  
  

Opening tentoonstelling Hope is Vital  15 november 2014 
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4. Stichting Huisvesting Haarlem-Mutare. 
 

Sinds eind 2012 zijn de huisvestingsprojecten van de Stedenband ondergebracht in een 
aparte stichting, de Stichting Huisvesting Haarlem-Mutare. Het bureau van de stichting 
Stedenband Haarlem Mutare en onze counterpart in Mutare verrichten nog steeds 
werkzaamheden voor de huisvestingsprojecten. De wijze waarop wordt in 2015 met een 
convenant geformaliseerd. De verslaglegging van dit specifieke huisvestingsproject zal 
worden gerapporteerd door de nieuwe stichting. 

 

Wijkopbouw Hobhouse en Chikanga 
In Hobhouse is een wijkcomité actief dat de bewoners betrekt bij het verbeteren van de 
voorzieningen en leefomstandigheden in de wijk. Problemen worden bij het 
gemeentebestuur van Mutare onder de aandacht gebracht. Het wijkcomité investeert vooral 
ook in de sociale samenhang in deze nieuwbouwwijk waar veel jonge gezinnen wonen. Het 
comité werkt vanuit het wijkcentrum waar HMHFT ook is gevestigd. Het wijkcomité is ook 
betrokken bij de oprichting van een bibliotheek in Hobhouse (zie cultuur). 
 

 
Onderwijzers Sacred Heart Primary School in Hobhouse  
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5. Sport 
 
 

Fondswerving voor MHS 

Doel: fondsen werven voor projecten in Mutare en aandacht voor sport in een 
ontwikkelingsland. 
 

Dit jaar hebben 6 stagiaires 
van HBO-sportopleidingen (4 
sportmanagement en 
ondernemen, 1 Pabostudent 
en 1 Johan Cruijff Academie) 
een hardloopevenement 
georganiseerd in Haarlem op 
welke datum?. Dit vond 
tegelijkertijd in Mutare plaats 
waar het door de Mutare 
Haarlem Sportleaders werd 
georganiseerd. Dit 
evenement “Challenge Run” 
werd door alle deelnemers zo 
hoog gewaardeerd dat we nu 

overwegen om dit een jaarlijks 

terugkerend evenement te maken. 
Tijdens bevrijdingspop hebben de 
studenten reclame gemaakt voor de 
campagne 100 FACESen Challenge 
Run. 
 

Een vierdejaars INHOLLAND student 
van de opleiding Sport en Bewegen is 
afgestudeerd op een 
haalbaarheidsonderzoek naar het 
organiseren van een zgn. 
barefootrunning evenement voor en 
door de Stedenband in beide 
plaatsen. 
Op het Houtfestival hebben de sport 
stagiaires met veel enthousiaste 
jongeren, Zimbabwaanse sportspelletjes uitgevoerd en campagne gevoerd voor 100 faces. 
De stagiaires waren ook betrokken bij de andere activiteiten van de Stedenband rond de 
fondswerving van de campagne 100 FACES.   

Challenge Run in Haarlem 

Challenge Run in Mutare 
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Voor het schooljaar 2014-2015 heeft een vierdejaars student van de opleiding Sport en 
Bewegen bij INHOLLAND een programma ontwikkeld om ouderen in Mutare aan het 
bewegen te krijgen. In Mutare heeft hij samen met de Mutare Haarlem Sportleaders dit 
programma ontwikkeld en daar is dit zeer positief ontvangen door de bewoners van 
ouderencentrum Zororai en de gemeente Mutare die dit programma mogelijk verder wil 
uitbouwen. Deze activiteit weer bijzonder goed gewaardeerd door de ouderen van Zororai. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmiddels is zijn afstudeerstage in 2015 afgerond en met zeer goed beoordeeld. Via het 
Meer-Minderfonds uit Hoofddorp wordt in 2015 geld geworven om dit programma voor 
enige jaren gefinancierd te krijgen. 
  

De ouderen van Zororai met Job Spits 

Sportleaders in Mutare 
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Werkgelegenheidsproject Sport 
Doel: zelfvoorzienend maken MHS  
Door middel van bovengenoemde sponsorlopen, crowdfunding via de 1% Club en door een 
bijdrage van Wilde Ganzen heeft de MHS in 2013 een bedrag van €. 14.311,59 ter 
beschikking gekregen om een kippenfarm te ontwikkelen. Dit project loopt zeer succesvol en 

was inspiratie om op deze 
manier ook de 
gezondheidsprojecten van de 
stedenband in Mutare minder 
afhankelijk te maken van 
subsidies. Met deze activiteiten 
en de inkomsten uit hun 
sportschool willen ze minder 
afhankelijk worden van 
subsidies. 
 

  

Het kippenproject van MHS 
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6. Gezondheidszorg 
 
De Stedenband heeft mei 2013 een 
contract met een looptijd van drie 
jaar afgesloten met Impulsis, voor 
gezondheidsprojecten in Mutare. 
Gedurende drie jaar stelt Impulsis 
hiervoor €. 25.000,- beschikbaar mits 
de Stedenband aanvullend €. 50.000,- 
uit andere bronnen werft. Ook in 
2014 hebben wij deze bijdrage 
ontvangen. Doordat Impulsis nu haar 
bijdrage voor 3 jaar heeft vastgelegd 
wordt het makkelijker om andere 
fondsen en sponsoren te interesseren 

voor onze projecten.  
Goed nieuws is dat de Nederlandse 
ambassade het gezondheid project helpt zelfvoorzienend te maken. Dit door het schenken 
van een bedrag van 12.233,00 US dollar voor het bouwen van een kippenfarm als inkomens 
genereerde activiteit voor de Peer Educators. De gemeente Mutare heeft gratis grond 
beschikbaar gesteld waarop drie grote kippenstallen voor 15.000 kippen worden 
gerealiseerd. Hiervan zijn 2 stallen voor slachtkippen en 1 stal voor eierproductie. De 
stedenband probeert ook via de campagne 100 FACES financiële ondersteuning van de 
gezondheidsprojecten te realiseren. De Stedenband ondersteunt in Mutare een drietal 
projecten. 
 

 
Home Based Care 
Voor het Home Based Care-project is geld beschikbaar voor verzorgingsmaterialen, 
beschermende kleding en eenvoudige verzorgende middelen. De circa 50 caregivers krijgen 
een kleine vergoeding. Daarnaast worden er cursussen opgezet voor de caregivers en is er 
een begin gemaakt met het geven van voorlichting aan de familie van de zieken die ze 

bezoeken. Dit is een project dat 
al sinds 2003 door de 
Stedenband wordt ondersteund 
en nog steeds zeer waardevol is. 
Veel van de caregivers zijn al 
vele jaren actief in dit project. 

 

  

Het kippenproject van de peer educators 

Caregivers 
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Peer Education 
Het Teen HIV Prevention Project (THPP) 
verzorgt de faciliteit voor de peer educators. 
In totaal werken er nu 25 peer educators in 
Mutare. De peer educators zijn actief in vier 
jongerencentra en bereiken in deze centra 
zo’n 2.500 jongeren per maand.  
In de jongerencentra worden spellen, clubs, 
groepsdiscussies en gesprekken 
georganiseerd. De peer educators zijn ook 
beschikbaar voor individuele gesprekken. 
Activiteiten worden verder georganiseerd 
bij Sanganai Deaf Centre en bij Simukai 
Rehabilitation Centre (dakloze jongeren). In 
nov 
 
 

Zelfhulpgroep in Hobhouse 

Nu er steeds makkelijker retrovirale middelen beschikbaar komen ter onderdrukking van de 
gevolgen van een Hiv-Aids besmetting, ondersteunt de Stedenband sinds dit jaar een groep 
bewoners uit de wijk Hobhouse (4500 inwoners) die geïnfecteerd zijn met dit virus. Door 
middel van goede voeding en gezondheidsvoorlichting verhogen ze de kwaliteit van het 
eigen leven. Daarnaast wordt er voorlichting gegeven aan de omgeving om bestaande 
vooroordelen te bestrijden. 

  

Youth Education Trough Sport Festival nov 2014 

World Aids Day voor 400 studenten van 20 scholen in Manicaland. 
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7. Onderwijs 
 

Een reis naar Mutare 

Doel: leerlingen van basisscholen kennis laten maken met het dagelijks leven van kinderen in 
een stad in Afrika.  
 

‘Een reis naar Mutare’ bestaat uit een lespakket met 8 thema – leskisten, een 
tentoonstelling en een sportmodule gericht op kinderen van het basisonderwijs. Per groep is 

een apart lespakket gemaakt, gericht 
op onderwerpen die aansluiten bij de 
belevingswereld van de leerling. Voor 
elk lespakket is een leskist met 
Afrikaanse materialen beschikbaar. 
Daarnaast is een sportpakket 
toegevoegd, gericht op alle groepen 
onder de titel ‘Back to Basic’ en twee 
speurtochten Afrikaanse kunst – een 
voor jongere leerlingen, een voor 
oudere leerlingen – verbonden aan 
de beeldenroute in de Damast- en 
Spaarnoogstraat in Haarlem en een 
cursus Afrikaanse muziek.  
 

 
 

 
Het lespakket wordt aangeboden aan alle Haarlemse basisscholen voor een sterk 
gereduceerd tarief (van €. 250 naar €. 50,-) waarbij de deelnemende school een 
inspanningsverplichting aangaat om een geld genererende activiteit voor de stedenband te 
verrichten. 
 

In het schooljaar 2012-2013 is er een combinatie ontwikkeld met de WaKaWaKa foundation 
waarbij Haarlemse scholen zijn gekoppeld aan scholen in Mutare. Dit is in het schooljaar 
2013-2014 voortgezet. Het doel daarvan is meerledig. Voor de scholen in Haarlem en 
Mutare is de koppeling een vorm van wereldburgerschapsontwikkeling. Kennismaking met 
diversiteit vergroot het referentiekader van de leerlingen en de leerkrachten. De Haarlemse 
scholen wordt gevraagd om geld genererende activiteiten te ondernemen om met de 
opbrengst daarvan het aanschaffen van WaKaWaKa verlichting mogelijk te maken en 
daardoor alle negatieve gevolgen van fossiele verlichting (brandgevaar, luchtvervuiling, CO2 
uitstoot) te elimineren. Ondersteund door het NME worden de leerlingen geïnformeerd over 
duurzaamheid in diverse vormen.  
 

In het schooljaar 2013/2014 is het programma uitgevoerd op de volgende basisscholen in 
Haarlem: Don Bosco, de Meer, Brede school Parkrijk. 

Kinderen van de Dom Boscoschool 
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Voor deelname tijdens het schooljaar 2014-2015 is er in het voorjaar 2014 intensief 
geworven en het is de verwachting dat een aantal scholen aan dit onderwijsprogramma 
zullen meedoen. 

Juni 2014 heeft de Stedenband Haarlem-Mutare in Mutare 600 WakaWakalampjes 
geschonken aan schoolkinderen in Mutare die thuis geen netstroom hebben. Duurzame 
lampjes die gevaarlijke en ongezonde olielampjes vervangen, zodat de Mutarese leerlingen 
ook in het donker veilig hun huiswerk kunnen maken. Het is het directe resultaat van de 
samenwerking die is ontstaan tussen 7 basisscholen in Haarlem en 11 scholen in Mutare. 
Met ondersteuning van het stedenbandkantoor in Mutare is gezorgd dat zonder 
importheffing te betalen deze lampjes Zimbabwe binnenkwamen en eerlijk zijn verdeeld 
onder de leerlingen die ze het hardste nodig hebben.  

Eerder dit jaar werden er 
al een aantal van deze 
lampjes uitgedeeld door 
de Nederlandse 
ambassadeur mevrouw 
Sneller toen ze op bezoek 
was bij de projecten van 
de Stedenband in Mutare.  

Deze Haarlemse donatie 
was onderdeel van het 
onderwijsprogramma 'Een 
reis naar Mutare'. Hierbij 
zamelen leerlingen geld in 
op een door henzelf 
verzonnen wijze. Met het 

geld van vorig jaar heeft de Stedenband in samenwerking met de WakaWaka foundation, 
het NME en Van Zon Adviesgroep gewerkt aan het aanbieden van de solar lamp in Mutare. 
Haarlemse scholen die het vorig jaar geld ingezameld hebben zijn: De Bos en Vaartschool, De 
Bos en Duinschool (Bloemendaal), De Dolfijn, De Talenten, De Molenwiek, 
Montessorischool, De Waddenschool (Boerhaavewijk) , De Waddenschool (Molenwijk), De 
Piramideschool. 

Met de Bos en Duinschool,de Don Boscoschool, De Bredeschool Parkrijk en de Basisschool 
De Meer zijn we een nieuwe inzamelingsronde begonnen.  Hopelijk komen er in het nieuwe 
schooljaar 2014-2015 nog een aantal scholen bij, zodat we opnieuw een substantieel bedrag 
kunnen overmaken  ter ondersteuning van die kinderen die thuis géén elektriciteit hebben 
en hun studie moeten doen bij kaarslicht of olielampverlichting met alle negatieve gevolgen 
van dien.  

WakWakalampjes op zonlicht voor de scholieren in Mutare 
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Project: Basisschool leerlingen onderzoeken en verbeteren hun leefomgeving 

 

Introductie 

 In Haarlem en 
omgeving zijn we 
in het schooljaar 
2012/2013 gestart 
met een pilot om 
in het verlengde 
van de 
Stedenband 
Haarlem-Mutare 
ook de 
basisscholen en 
hun leerlingen van 
beide steden te 
koppelen. Een 
aantal 
basisscholen heeft 
met veel plezier 
aan de 
uitwisseling 
meegedaan. De 
kinderen zijn over 

en weer enorm geïnteresseerd in elkaar. Als vervolg hierop en als extra activiteit willen we in 
het schooljaar 2014/2015 de basisscholen in Haarlem en omgeving (Heemstede, 
Bloemendaal en Zandvoort) de mogelijkheid bieden om met de leerlingen van de 
bovenbouw (groepen 7 en 8) een project te doen waarbij de leerlingen zelf hun 
leefomgeving gaan beschrijven, aan elkaar in de groep de resultaten laten zien en bespreken 
en van gedachten wisselen over hoe ze zelf hun leefomgeving zouden kunnen verbeteren en 
verduurzamen. Een verslag van dit project wordt naar de basisscholen (Primary Schools) in 
Mutare gestuurd, die vice versa het project in hun totaal andere leefomgeving uitvoeren en 
het weer terugkoppelen aan de kinderen in Haarlem en Omstreken. 

Doelstelling en doelgroepen 

Door hun leefomgeving te beschrijven en de bevindingen met elkaar te delen en bespreken 
worden de kinderen bewust van het belang van een gezonde, sociale en duurzame 
leefomgeving. Door de uitwisseling met de totaal andere leefomgeving van Mutare ontstaat 

Kinderen van de parkrijkschool bezoeken de beeldentuin Spaarnoog met 
Mutarese kunst 
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het besef dat leefomgeving en duurzaamheid mondiale thema’s zijn, waar we met zijn allen 
aan moeten werken. 

Financiering 
Het project zal grotendeels door vrijwilligers worden gedraaid. Subsidie is dit voorjaar 
aangevraagd. Dit is inmiddels toegekend door Rabobank en bij de Ruigrokstichting. In 2015 
zal dit project van start gaan. 

Europees project Global Quest en verder. 
Eind januari heeft de stedenband bij de Europese Unie Europa het onderwijsproject Global 
Quest ingediend. Het heeft een looptijd van drie jaar en van de EU word een bijdrage van 3.6 
miljoen gevraagd. Het project is ingediend samen met Alice O, Edukans, gemeente Lochem, 
in Nederland, gemeenten Kortrijk en Genk, Belgie en Lanckorona, Polen, KOPIN, Malta 
Cardet Cyprus. De steden Angers, Frankrijk en Osnabruck, waren ook geïnteresseerd in 
deelname maar hebben het project niet mee ingediend. Dit was een veelbelovend initiatief 
dat jongeren dichter bij elkaar kan brengen. Helaas is dit in 2014 niet door de EU toegekend. 
 

Een direct resultaat is dat er bij het ontwikkelen van het project veel contacten zijn 
opgedaan met Europese partners. Op uitnodiging van de Global Highschools in 
Denenmarken hebben een drietal leden van de stedenband deelgenomen aan de 
internationale conferentie Re-imagining a Shared Global Future Through Education op 25 
november in Kopenhagen en zijn we eind december uitgenodigd om te participeren in een 
Europees onderwijsproject via Erasmus+ door Le Partenariat uit Lille, Frankrijk.  
 

In 2015 zal er verder 
gewerkt worden aan 
mogelijkheden om 
Global Quest uit te 
voeren naast 
mogelijke andere 
Europese projecten. 
 

 

Online 

Onderwijsprogramma Zimsurf 
Zimsurf is een onderwijsprogramma voor de middelbare school dat geschikt is voor diverse 
profielen in het middelbaar onderwijs. Zimsurf is geschikt voor leerlingen van VMBO scholen 
en HAVO / VWO scholen. Leraren in het middelbaar onderwijs worden regelmatig 
geïnformeerd over het programma en we verwachten dat een aantal scholen het 
programma gaat gebruiken in het nieuwe schooljaar. 
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8. Cultuur 
 

Artist in residence 

 

De stedenband is een culturele uitwisseling tussen kunstenaars uit de metropoolregio 
Amsterdam (Zandvoort t/m Almere) en Zimbabwe aan het voorbereiden. Inmiddels zijn er 
gesprekken gevoerd met Mark Vennegoor van ResArtist en Admire Kamudzengerere 
Zimbabwaanse student aan de rijksacademie. Tot 2 maart 2014 was de tentoonstelling The 
Elements te zien in het Zandvoorts Museum. De tentoonstelling is samengesteld door ons 
bestuurslid Aart van der Kuijl, met een videowerk van de Zimbabwaanse kunstenaar Admire 
Kamudzengerere. Hij studeerde aan de rijksacademie in Amsterdam en heeft contacten met 
de stedenband. Zo mogelijk gaat hij in Mutare een videoworkshop geven. De tentoonstelling 
in Zandvoort is een prelude van The Amsterdam Beach Art Biënnale, een tweejaarlijks multi- 
en interdisciplinair festival waarvan de pilot in 2015 is gepland. Het Zandvoorts Museum  

 
dient als gastlocatie. De tentoonstelling The Elements focust op de beeldende kunst, een 
belangrijk en gezichtsbepalend bestanddeel van de biënnale.  
 

 

  Videopreformance van Admire tijdens de tentoonstelling The Elements 
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Gierzwaluwproject 
Sinds 2013 organiseren we activiteiten rond de gierzwaluw, die het symbool is van de 
Stedenband. Deze beschermde vogel, een wereldburger met vleugels, verbindt Afrika met 
Europa. Aan de hand van de bedreigingen van deze vogel (in Nederland het verdwijnen van 
nestgelegenheden, in Afrika de klimaatverandering en de oprukkende woestijnvorming) 
brengen wij duurzaamheid onder de aandacht. Met de gierzwaluw laten we ook zien hoe 
twee werelddelen met elkaar verbonden zijn en hoe belangrijk solidariteit is.  
 

Nestkastjes en lessen op basisscholen 

In 2012 zijn er in samenwerking met de afdeling Hout van het Haarlemse Sterrencollege 250 
nestkastjes gezaagd die door leerlingen van een aantal basisscholen in elkaar zijn gezet in de 
Haarlemse Stadskweektuin, dit met de hulp van de leerlingen van het Sterrencollege en 
vrijwilligers. In het voorjaar van 2014 zijn er door Elan Wonen in de Nieuwe Amsterdamse 
buurt en door Ymere in de Slachthuisbuurt nestkastjes van de stedenband geplaatst en 

waren wij met informatie over de 
stedenband aanwezig op het 
voorjaarsevenement van het 
NMEcentrum Ter Kleef. 
 

We voeren het project met vele 
partners in de stad uit. Een 
werkgroep van betrokkenen bij de 
Stedenband, gemeente Haarlem, 
Haarlemse bibliotheken, 
vogelbescherming en Haarlemse 
kunstenaars houdt zich bezig met 
het ontwikkelen van het 
programma. 

In 2013 is de educatieve 
tentoonstelling voorbereid en deze 
is in 2014 gebruikt.  

 

Educatieve tentoonstelling Gierzwaluw, ver weg en ook dichtbij  
Deze tentoonstelling is eerder te zien geweest in de bibliotheek Haarlem-Noord en in het 
NME centrum ter Kleef, basisscholen de Dolfijn, de Molenwiek en de Wadden en heeft in de 
hal gestaan van de Toneelschuur tijdens de voorstelling De Gelukkige Prins. In het voorjaar 
van 2014 is ze gebruikt in de Don Boscoschool tijdens de projectweken van ons programma 
Een reis naar Mutare. 
  

Ophangen nestkastjes in de Amsterdamse Buurt 
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9. Publiciteit rond de stedenband 

 
Website 

Vorig jaar heeft de Stedenband haar 
website geheel vernieuwd. Een vaste 
hoofdredacteur is verantwoordelijk 
voor de Nederlandse content.  
 

Nieuwsbrief 
In 2014 verschenen een vijftal 
nieuwsbrieven. 
 

Social Media 

De Stedenband heeft zowel een 
Nederlandstalige als een Engelstalige 
facebook pagina. Daarnaast is er de specifieke facebook pagina Hardlopen voor Mutare.  
 

RTV Noord Holland  
Deze zender zond in december een drietal films uit de activiteiten van de stedenband in 
Mutare.  
Nog te zien via onze site: http://www.haarlem-
mutare.nl/cms/pages/topics/fototentoonstelling-hope-is-vital.php  
Of uitzending gemist: 
http://www.rtvnh.nl/gemist/tv/560/213158/maandag+22+december+2014+-+23%253A15 

 

 

Portal Oneworld. 
Al jaren is de Stedenband 
aangesloten bij de portal 
voor 
ontwikkelingssamenwerking 
www.Oneworld.nl en sinds 
de oprichting bij de social 
mediasite Myworld. 
 

 

YouTube 

Dit jaar verschenen de 
volgende filmpjes van de 
stedenband op YouTube: 
 

 

http://www.haarlem-mutare.nl/cms/pages/topics/fototentoonstelling-hope-is-vital.php
http://www.haarlem-mutare.nl/cms/pages/topics/fototentoonstelling-hope-is-vital.php
http://www.rtvnh.nl/gemist/tv/560/213158/maandag+22+december+2014+-+23%253A15
http://www.rtvnh.nl/gemist/tv/560/213158/maandag+22+december+2014+-+23%253A15
http://www.oneworld.nl/
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 Sportproject Haarlem - Mutare https://www.youtube.com/watch?v=jlI14OoLRtw&list=
UUNPTvSYvPMMrYqZ19-S_7_w  

 Jaaroverzicht 2013 Haarlem-Mutare https://www.youtube.com/watch?v=ao_mt3cNdXA&lis
t=UUNPTvSYvPMMrYqZ19-S_7_w  

 Challenge Run 25 mei 2014 https://www.youtube.com/watch?v=bO0KMkLghdA&lis
t=UUNPTvSYvPMMrYqZ19-S_7_w  

 Challenge Run Haarlem 105 Interview https://www.youtube.com/watch?v=7PSvht37JJc&list=
UUNPTvSYvPMMrYqZ19-S_7_w  

 Info uitzendingen https://www.youtube.com/watch?v=iT6U_xrWQ6Y&list
=UUNPTvSYvPMMrYqZ19-S_7_w  

 Houtfestival 2014 https://www.youtube.com/watch?v=uSJmZB2V-
VA&list=UUNPTvSYvPMMrYqZ19-S_7_w  

 Challenge run 2014 https://www.youtube.com/watch?v=xNTgPP2KRdI&list
=UUNPTvSYvPMMrYqZ19-S_7_w  

 Eldoricafestival 2014 https://www.youtube.com/watch?v=LMTw-

y2e37g  

 HOPE IS VITAL!!! Met een Serious Request https://www.youtube.com/watch?v=qFvF35Z

M748  

 Youth Education Trough Sport festival 2014 https://www.youtube.com/watch?v=mZOotib0

YeQ  

 Onderwijsprogramma Reis naar Mutare https://www.youtube.com/watch?v=hvhGkSC

h0aU  

 World Aids Day 2014 https://www.youtube.com/watch?v=9M7RlxA

bia4  

 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jlI14OoLRtw&list=UUNPTvSYvPMMrYqZ19-S_7_w
https://www.youtube.com/watch?v=jlI14OoLRtw&list=UUNPTvSYvPMMrYqZ19-S_7_w
https://www.youtube.com/watch?v=ao_mt3cNdXA&list=UUNPTvSYvPMMrYqZ19-S_7_w
https://www.youtube.com/watch?v=ao_mt3cNdXA&list=UUNPTvSYvPMMrYqZ19-S_7_w
https://www.youtube.com/watch?v=bO0KMkLghdA&list=UUNPTvSYvPMMrYqZ19-S_7_w
https://www.youtube.com/watch?v=bO0KMkLghdA&list=UUNPTvSYvPMMrYqZ19-S_7_w
https://www.youtube.com/watch?v=7PSvht37JJc&list=UUNPTvSYvPMMrYqZ19-S_7_w
https://www.youtube.com/watch?v=7PSvht37JJc&list=UUNPTvSYvPMMrYqZ19-S_7_w
https://www.youtube.com/watch?v=iT6U_xrWQ6Y&list=UUNPTvSYvPMMrYqZ19-S_7_w
https://www.youtube.com/watch?v=iT6U_xrWQ6Y&list=UUNPTvSYvPMMrYqZ19-S_7_w
https://www.youtube.com/watch?v=uSJmZB2V-VA&list=UUNPTvSYvPMMrYqZ19-S_7_w
https://www.youtube.com/watch?v=uSJmZB2V-VA&list=UUNPTvSYvPMMrYqZ19-S_7_w
https://www.youtube.com/watch?v=xNTgPP2KRdI&list=UUNPTvSYvPMMrYqZ19-S_7_w
https://www.youtube.com/watch?v=xNTgPP2KRdI&list=UUNPTvSYvPMMrYqZ19-S_7_w
https://www.youtube.com/watch?v=LMTw-y2e37g
https://www.youtube.com/watch?v=LMTw-y2e37g
https://www.youtube.com/watch?v=qFvF35ZM748
https://www.youtube.com/watch?v=qFvF35ZM748
https://www.youtube.com/watch?v=mZOotib0YeQ
https://www.youtube.com/watch?v=mZOotib0YeQ
https://www.youtube.com/watch?v=hvhGkSCh0aU
https://www.youtube.com/watch?v=hvhGkSCh0aU
https://www.youtube.com/watch?v=9M7RlxAbia4
https://www.youtube.com/watch?v=9M7RlxAbia4
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10. Overzicht activiteiten 2014 

 

6 februari Plaatsen nestkastjes in de Amsterdamse buurt met Elan Wonen 

15 feb-28 maart Uitzending twee INHOLLAND studenten naar Mutare  
3 t/m 21 maart Projectweken Reis naar Mutare op basisschool Dom Bosco 

15 maart   Deelname landelijke bijeenkomst Platform Zimbabwe 

17 -28 maart   Projectweken Reis naar Mutare basisschool de Meer 
28 maart   nieuwsbrief 17 verzonden 

29 maart-4 mei  HIFA Harare Int. Arts Festival met Chef Special 
30 maart-29 juni  Uitzending HVA-HR student naar Mutare 

31 maart-17april  Projectweken reis naar Mutare op brede school Parkrijk 

12-13 april   Voorjaarsevenement Ter Kleef met gierzwaluwstichting&H-M 

16 april nieuwsbrief 18 verzonden 

5 mei Bevrijdingspop met infostand Haarlem-Mutare 

13 mei nieuwsbrief 19 verzonden 

14 mei Organisatie van debat in de Pletterij over 
ontwikkelingssamenwerking ism pletterij 

14 mei presentatie peer education project voor studenten 
Internationale samenwerking in Leiden. 

19 mei Voorlichtingsbijeenkomst Minor Uitzending 
ontwikkelingssamenwerking met H-M 

25 mei Challenge Run in Haarlem en Mutare 

5 juni   deelname voorlichtingsbijeenkomst CMV van de Hva  

9-11 juni uitdelen van 600 WakaWakalampjes op 11 scholen 

15 juni deelname Houtfestival met drie kramen, Zim sportspelletjes, 
info en speelgoed maken 
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23 juni    nieuwsbrief 20 verzonden 

29 juni bijeenkomst georganiseerd voor Nederlandse 
organisaties die actief zijn rond Mutare 

28 augustus-4 september stedenbandprojecten in 3 
naschoolse opvangcentra 

31 augustus deelname Eldoricafestival met stand en 
kleurwedstrijd 

September artikel in Lokaal Bestuur over Bert Bruijn in 
Mutare 

 

 

22 september presentatie drie studenten die onderzoek naar toerisme en 
eigen organisatie hebben gedaan in Mutare 

16 oktober-19 november Afstudeeronderzoek door 4e jaars Sport en Bewegen student 
naar mogelijkheden voor een bewegen programma voor 
ouderen in Mutare gedaan in ouderencentrum Zororai 

1 oktober Deelname aan Afrikadag in het Tropenmuseum in Amsterdam 

2 oktober Filmopnamen in het kantoor van de stedenband door RTV 
Noord Holland  

2 oktober Nieuwsbrief 21 verzonden 

14 oktober start opleiding nieuwe lichting Sportleaders in Mutare 

23 oktober bezoek Masterclass fundraising bij HVA door twee leden 
stedenband 

31 oktober Deelname stedenband aan Myworld Event in Utrecht 
13 november Opening tentoonstelling Hope is Vital door oude burgemeester 

Jaap Pop in Steunpunt voor Ouderen 

14-15 november Youth Education Trough Sport festival in Mutare 

23-24 november Deelname aan de conferentie entitled Re-imagining a Shared 

Global Future Through Education  

2 december World Aids Day festival in Mutare met ca 400 studenten van 20 
scholen georganiseerd door de stedenband 

 


