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Inleiding 
 

Voor u ligt het gecombineerde jaarverslag 2017 met het  prestatieplan van de 25 jaar jonge 

Stedenband Haarlem-Mutare 2018. In de stichting werkten altijd al vele vrijwilligers samen met 

beroepskrachten, maar sinds 2016 is de Stedenband door het wegvallen van een structurele subsidie 

van de gemeente Haarlem alleen nog een vrijwilligersorganisatie. 

Ze werkt actief in Haarlem aan projecten in het sociale domein. Hierbij richt ze zich vooral op 

onderwijsprojecten in Nederland zoals het project Reis naar Mutare voor het basisonderwijs en 

Zimsurf voor het middelbaar onderwijs.  

Met partners uit Frankrijk, Ierland, België, Polen en Portugal komt een lesmethode voor het 

middelbaar onderwijs in Europa tot stand onder de naam Serious Gaming. Doel van dit project is de 

multiculturele samenleving via een digitaal spel/discussie bespreekbaar te maken in de klas. In 

Haarlem werkt de Stedenband hierin samen met Het Schoter en heeft ze contact met de 

welzijnskoepels, migrantenorganisaties en onderwijsinstellingen.  Het project is gestart in september 

2016 en is eind 2019 operationeel. Zie hiervoor ook http://citizenschool.eu/  

 

De Stedenband heeft wederkerigheid als uitgangspunt. Ze is in beide steden actief en gebruikt de 

relatie vooral om de eigen Haarlemse samenleving een spiegel voor te houden. Hoe doen zij het, hoe 

doen wij het en hoe kunnen we van elkaar leren. 

Tot 2016 was het werkveld van de Stedenband uitgebreider dan nu. Op dit moment in 2018 focust de 

Stedenband zich in Haarlem vooral op onderwijs en cultuur. We presenteren het boek Over en weer 

over 25 jaar wederkerige samenwerking, we werken aan het Europese project Serious Gaming, 

bereiden samen met Pletterij, Seinwezen en KZOD een groot stripevenement voor tijdens de 

stripdagen en starten de campagne Muzikanten voor Muzikanten. Andere projecten zijn in 

voorbereiding. De Stedenband denkt mee hoe Haarlem een Global Goals gemeente kan worden. 

 

Dit alles in ogenschouw genomen vinden wij dat wij dit jaar als zelforganisatie in aanmerking komen  

voor een bijdrage in de huur van onze accommodatie en de apparaatskosten conform  de 

uitvoeringsregeling ‘Subsidie zelf- en belangenorganisaties’. Deze aanvraag dient als zodanig gelezen 

te worden. 

  

http://citizenschool.eu/
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Organisatie in Haarlem en Mutare 
 

Het bestuur van de Stichting Stedenband Haarlem-Mutare bestaat uit vijf leden en komt minimaal 

achtmaal per jaar bijeen om de lopende zaken te bespreken en besluiten te nemen op voorstellen 

van de vrijwillige staf.  

 

In Mutare is een Mutare City Link Board opgezet die de staf daar aanstuurt. Deze Board is 

verantwoordelijk voor de contacten met de gemeente, de uitvoering van de projecten en het overleg 

met partners. In de afgelopen jaren is hard gewerkt om de projecten in Mutare zelfvoorzienend te 

maken. In 2016 is een nieuw wijkcentrum in Mutare tot stand gekomen met geld van de Stedenband, 

Wilde Ganzen, Aides en de Rotary. Dit is met eigen activiteiten in Mutare verder afgebouwd.  

 

Financiële kaders 

 

In de afgelopen jaren heeft de Stedenband het grootste deel van haar activiteiten gefinancierd met 

ondersteuning van Nederlandse ontwikkelingsorganisaties en subsidieregelingen. Door de 

veranderende insteek van de rijksoverheid is het verkrijgen van dit soort financiering veel moeilijker 

geworden. Het vraagt veel meer inzet bij acquisitie, monitoring en evaluatie.  

Activiteiten in Haarlem 

1. 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 acht themaleskisten, een tentoonstelling en een 

sportmodule. 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. Verder 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. Die zijn  

gekoppeld aan de beeldenroute in de Damast- en Spaarnoogstraat in Haarlem. Er is ook een cursus 

Afrikaanse muziek.  

 

In 2017 is er aan de vernieuwing van het project gewerkt. Er worden fondsen gezocht om dit 

onderwijsprogramma in 2018 verder te vernieuwen. 

Educatief lesprogramma Zimsurf 

Doel: middelbare scholieren laten kennismaken met de problemen van een land in Afrika. 
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Zimsurf is een internetprogramma gericht op leerlingen van vmbo, havo en vwo. Het sluit aan op het 

competentiegericht leren. In het programma staan profielen aan de hand waarvan de leerlingen 

opdrachten uitvoeren. In 2009/2010 is voor het programma een content management system 

gemaakt en is het programma geactualiseerd. Ook is een aantal profielen toegevoegd zoals die van 

watermanager. 

Het vernieuwde Zimsurf werd gepresenteerd tijdens de Onderwijsbeurs in januari 2011 waarna de 

Stedenband een publiciteitscampagne organiseerde en scholen gericht benaderde om het 

programma in hun lespakket op te nemen. De Kick off van het programma was in het voorjaar 2011 

in Het Schoter.  

Europees Project Serious Gaming for a better Europe 

De Stedenband Haarlem - Mutare werkt samen met een aantal Europese partners in dit project.  

Dit gebeurt door het ontwikkelen van een Serious game dat in de klas gebruikt kan worden. Een 

dertigtal studenten uit België, Ierland en Portugal heeft een aantal digitale gameconcepten 

ontwikkeld voor het middelbaar onderwijs in Europa. Deze games gaan gebruikt worden door 

middelbare scholieren in Europa (15 - 18 jaar) om te praten over tolerantie en wederzijds respect. 

Vanuit Haarlem wordt het project begeleid door een docent van Het Schoter en de 

projectcoördinator van de Stedenband Haarlem-Mutare.  

In maart 2017 was de eerste tiendaagse studentenuitwisseling in Porto Portugal waar 28 studenten 

uit Portugal, Ierland en België 5 gameconcepten hebben uitgewerkt. In maart 2018 is een tweede 

tiendaagse studentenuitwisseling in Antwerpen met studenten uit Polen, België, Ierland en Portugal. 

De Stedenband werkt ook dit keer weer mee met mentoren en ontwikkelaars van het educatieve 

programma.  

Na deze zogenoemde ‘mobility’  komt in Haarlem voor de tweede keer een focusgroep. Die gaat dan 

de drie verder ontwikkelde gameconcepten met Haarlemse onderwijs- en welzijnsorganisaties 

bespreken. 

In juni 2018 is een transnationale meeting in Haarlem met alle deelnemende organisaties.  

Voor het project is een website ontwikkeld die gedurende de looptijd van het project steeds 

verder ontwikkeld en aangevuld wordt: http://www.citizenschool.eCultuur 

2. Cultuur 

Gierzwaluwproject 
De band tussen Haarlem en Mutare wordt gesymboliseerd door de gierzwaluw, een trekvogel die 

een paar maanden per jaar naar Nederland – dus ook naar Haarlem - komt om zich voort te planten 

en de rest van het jaar doorbrengt in zuidelijk Afrika. Vrij vertaald: de gierzwaluw overwintert in 

Mutare en broedt in het voorjaar in Haarlem. Deze vogel staat symbool voor de Stichting Stedenband 

Haarlem-Mutare. Hij verzinnebeeldt de band tussen beide steden en de uitwisseling tussen hen. De 

gierzwaluw staat symbool voor sociale kwesties zoals migratie, grensoverschrijdend gedrag, 

burgerschap, autochtoon/allochtoon, ontwikkelingssamenwerking en uitwisseling. In Mutare kondigt 

de gierzwaluw het regenseizoen aan en is daarom daar een vogel met een mythische betekenis. 

Over en weer: een boek en een tentoonstelling 

Op 17 maart 2018 verschijnt het jubileumboek Over en Weer, 25 jaar Stedenband Haarlem-Mutare. 

Daaraan voorafgaande was in de Pletterij van 4 november 2017 tot eind januari 2018 een 
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fototentoonstelling te zien onder dezelfde titel met foto’s van de Haarlemse fotograaf Dik Bol. Zijn 

foto’s laten mensen zien die zich in beide steden hebben ingezet voor hun omgeving en daarbij 

geleerd hebben van elkaar en die ervaringen hebben gedeeld met vele anderen. Dit 

tentoonstellingsproject was onderdeel van het Haarlemse Kunstlijnweekend. Het merendeel van de 

foto’s van Dik Bol komt terug in het jubileumboek Over en weer.   

Waarom ‘Over en weer’? Omdat het al vijfentwintig jaar over wederkerigheid gaat. Omdat het nooit 

‘over en uit’ is geworden en de Stedenband altijd weer als een feniks uit de as is verrezen, geldgebrek 

en politieke omstandigheden ten spijt. Over en weer zijn vriendschapsbanden aangeknoopt die zich 

niet laten verstoren. Ook al waren het soms moeilijke tijden. Je vrienden laat je niet in de steek, dat 

is het credo van de Stedenband.  

In het boek, een coproductie met Uitgeverij In de Knipscheer die hier belangeloos aan meewerkte,  

vertellen ruim dertig mensen uit Haarlem en Mutare over hun ervaringen met het werk van de 

Stedenband en over wat dat hen en hun gemeenschappen heeft opgeleverd. Het boek geeft  een 

indruk van de vele kleinschalige projecten rond sportuitwisseling, woningbouw, onderwijs, 

wijkopbouw, cultuur en duurzame ontwikkeling.  

Het boek is een dierbare herinnering voor en een hommage aan de vele honderden mensen die de 

afgelopen 25 jaar direct betrokken waren bij de activiteiten van de Stedenband in beide steden. Het 

kan gelezen worden als inspiratiebron voor de duizenden mensen die in particulier initiatief bezig zijn 

met Afrika en het kan gebruikt worden als lesmateriaal over wereldburgerschap. Politici en 

beleidsmakers kunnen zien hoe de Haarlemse en Mutarese bevolking worden betrokken bij 

ontwikkelingssamenwerking. 

Muzikanten voor Muzikanten 

De Stedenband start dit voorjaar een campagne om muziekinstrumenten aan te schaffen voor een 

unieke band uit Mutare, bestaande uit blinde muzikanten. Een aantal Haarlemse bands houdt een 

benefietconcert, het Haarlems Straatorkest heeft aangeboden een straatcollecte te ondersteunen en 

met Wilde Ganzen is overleg over medefinanciering. 

Dit project vloeit rechtstreeks voort uit een huisvestingsproject dat de Stedenband in 1998 startte 

voor mensen met weinig geld in de wijk Hobhouse. Daar zijn met veel opofferingen 220 woningen 

gerealiseerd. Onder de nieuwe bewoners was ook een aantal gehandicapten. Zimbabwanen gaan 

niet snel bij de pakken neerzitten. Drie blinde muzikanten vormden in 2012 samen met twee 

familieleden de Unique Giants Band. Omdat dit leuk was, maar ook om daarmee een inkomen voor 

hun familie bij elkaar te sprokkelen. 

De band treedt met geleende spullen op in Mutare en er is zelfs genoeg materiaal verzameld voor 

een cd. Het genre is Museve (Traditional Fast Tempo Zimbabwean Music). Erg populair daar. Maar 

het zou nog fijner zijn als ze genoeg geld zouden hebben voor eigen instrumenten. Vandaar deze 

actie om hen te helpen – Muzikanten voor muzikanten! 

Haarlemse Stripdagen: Africa Stripped Bare to the Bone editie drie 

Tijdens de komende Haarlemse stripdagen 2018 (25 mei - 3 juni) wil de Stedenband Haarlem-Mutare 

in samenwerking met de Pletterij, het Seinwezen en anderen een maand lang durend 

tentoonstellingsproject over politieke cartoonisten in Afrika organiseren. Het past ook goed in het 

thema van de Haarlemse Stripdagen 2018, ‘De maakbare mens 200 jaar Frankenstein’ De beeldtaal 

van het cartoon is een universele taal die jong en oud van alle culturen aanspreekt. Overal in de 

wereld worden cartoons gebruikt om de werkelijkheid op een satirische toon van commentaar te 

voorzien. 
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Cartoons en stripverhalen over Afrikaanse regeringsleiders tekenen is voor de maker vaak niet 

zonder gevaar. Een voorbeeld. Sinds september 2017 zit de politieke cartoonist Ramón Esono Ebalé 

in de gevangenis van Equatoriaal Guinea. Ebalé publiceerde onder meer het stripboek La Pesadilla de 

Obi, in 2014 in vertaling uitgegeven als Obi's Nightmare. Daarin staat een felle satire op president 

Teodoro Obiang Nguema Mbasogo die in 1979 een gewelddadige coup pleegde. Sinds er in het land 

olie is gevonden, is deze heerser een van de rijksten in Afrika, terwijl verreweg de meeste mensen in 

zijn land van één dollar per dag moeten leven. 

3. Duurzame ontwikkelingsdoelen Haarlem  
Doel: Samenwerking tussen maatschappelijke organisaties in Haarlem e.o. die zich binnen en buiten 

Haarlem bezighouden met het vergroten van kansen op een eerlijke en rechtvaardige wereld.  

Werkwijze: De eigen bestaande activiteiten met elkaar delen en synergie zoeken bij gezamenlijke 

bestaande en nieuwe initiatieven. Daarbij gebruikmaken van de expertise die de afzonderlijke 

organisaties in huis hebben. 

Dit wil de Stedenband ontwikkelen met de volgende Haarlemse organisaties: Stichting Ghana, 

Stichting Heart of Grace, Stichting Dogan, Marokkaanse vrouwenorganisatie Zohor, Wereldkeuken,  

Thuis in Haarlem, Stem in de Stad, Fair Nature en alle andere geïnteresseerde organisaties. 

4. Communicatie Facebook, Stedenbandkrant en website 
Doel:  bereiken van een breed publiek over ontwikkelingssamenwerking;  kennismaking met het 

leven van mensen in een stad in Afrika.  

Sinds 2013 bestaat een volledig gemoderniseerde website met een  eigentijdse en commerciëlere 

uitstraling. Een vrijwilliger beheert deze website. Ook in 2018 blijft deze website bij de tijd. 

De Stedenband maakt een digitale nieuwsbrief die negen keer per jaar verschijnt voor 750 abonnees. 

Vanuit de korte stukjes in de  nieuwsbrief kan worden doorgelinkt naar uitgebreidere informatie op 

de site van de Stedenband..  

Daarnaast beheert de Stedenband de facebookpagina’s Hardlopen voor Mutare, Stedenband 

Haarlem-Mutare en City Link Haarlem-Mutare. Op YouTube verschijnen regelmatig filmpjes over de 

activiteiten. De Stedenband publiceert op de portal voor ontwikkelingssamenwerking Oneworld en 

het particulier initiatief Myworld. Afhankelijk van te verkrijgen projectsubsidies en aansprekende 

projecten wordt overwogen om Stedenbandkranten in 2018 te laten verschijnen. 

 


