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V E R K I E Z I N G E N
Spannende tijden in Zimbabwe
Met de verkiezingen in Zimbabwe komen onmiskenbaar veranderingen opgang in het land. De alles overheersende
macht van de Zanu-PF lijkt gebroken nu er een meerderheid is gevormd door de twee MDC facties in het parlement.
De nieuwe regering die wordt gevormd zal daardoor worden gedomineerd door de oppositiepartijen. Het is misschien
ook wel goed dat nu geen enkele partij meer een absolute meerheid heeft en daarmee alles kan bepalen.
Op het moment dat deze krant naar de drukker gaat is nog niet duidelijk hoe het gaat aflopen met de
presidentsverkiezingen. Wint in een tweede ronde Morgan Tsvangirai of weet Robert Mugabe toch weer de macht te
behouden? Komt er een vreedzame machtsoverdracht of gaat Zimbabwe een periode van geweld tegemoet?
Mutare heeft een nieuw gemeentebestuur. Alle leden van de nieuwe gemeenteraad zijn van de MDC zo horen we uit
Mutare.
Als het maar enigszins mogelijk is gaan medewerkers van de stedenband en een delegatie van het bestuur nog deze
maand naar Mutare om met de mensen waarmee we daar samenwerken te
praten.
In deze krant:
Inleiding
In april hopen ook 15 jongeren van het ROC Nova college CIOS Haarlem
naar Mutare te gaan voor drie weken. Ze gaan daar samenwerken met de
Investeren in mensen
Interview Gerhard Schuil
jongeren van MHS. In oktober/november brengen vijftien jongeren uit
Mutare een tegenbezoek aan Haarlem.
Terug in Nederland, maar ook vanuit hier
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genoeg te doen - Maeva Bonjour
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Juni wordt een drukke maand voor de stedenband. Onder de titel
‘Stripped bare to the bone’ doet de stedeband samen met het Mondiaal
Centrum mee aan de stripdagen. Paul Boogaert (voorpagina) cartoonist
voor de Zimbabwean en Tony Namate catoonist voor o.a. Daily News en
The Independent nemen deel aan de tentoonstelling in het Mondiaal
Centrum. In juni wordt ook het tapijt van Joost Swarte uit de Gravenzaal,
dat verdeeld is in dertien delen, geveild. De opbrengst in bestemd voor
cultuurprojecten van de stedenband in Mutare. Meer daarover in de
volgende krant.
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Lochem zit op relatie met Haarlem en
Mutare - Thijs de la Court
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Maeva Bonjour schrijft over haar ervaringen in Mutare en de
ondersteuning die nodig in voor de peer educators en de caregivers.
De redactie.
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Interview Gerhard Schuil

Het is donderdagavond. Een hagelbui en harde wind trotserend, fiets ik naar het Mondiaal Centrum. Daar heb ik een
afspraak met Gerhard Schuil van Impulsis vóór een interview. Dit interview vindt plaats voor de presentatie van de
fotografen Michiel de Ruiter en Charles Borsboom over de workshop fotografie in Mutare.
In het Mondiaal Centrum zijn deze al druk bezig met de
voorbereidingen en even later ontmoet ik Gerhard. Hij werkt
sinds 2001 bij ICCO en vanaf 2006 bij Impulsis, dat toen
begonnen is. Hij is er programmacoördinator en is in veel
landen geweest. Zo is hij afgestudeerd in Eritrea en heeft hij
in Ethiopië en India gewerkt.
Natuurlijk komt de vraag naar wie Impulsis is en wat Impulsis
doet. Impulsis, vertelt Gerhard, is een loket, dat opgericht
is door drie organisaties: ICCO, Kerk in Actie en Edukans.
Ze ondersteunt ontwikkelingsprojecten en initiatieven in
Nederland, die zelf een relatie met een ontwikkelingsland
hebben. “Wij kijken wat we kunnen betekenen in financieren
en advies. We hebben een netwerk en expertise die
organisaties waar we mee samenwerken kunnen gebruiken.
Zo helpt ICCO regelmatig bij de uitzending van Nederlandse
deskundigen naar Mutare.”
Al voor de oprichting van Impulsis had ICCO een relatie
met de stedenband Haarlem-Mutare. Maar waarom toch die
relatie met de stedenband? “We steunen bijvoorbeeld het
succesvolle sportproject in Mutare. In samenwerking is het
gelukt dit project zover te ontwikkelen dat het zelfstandig
kan draaien. Wij zijn niet alleen betrokken geweest bij
het uitzenden van jongeren, maar ook bij het hier heen

halen van sporters uit Mutare. Om te laten zien wat dáár
gebeurt”, zegt Gerhard. Natuurlijk valt er dan ook het woord
wederkerigheid. Het principe van wederkerigheid wordt door
de stedenband heel consequent doorgevoerd, vindt Gerhard.
“Bij de projecten als fotografie, beeldhouwkunst en back
to basic komt dit terug. Niet alleen wat kan Haarlem voor
Mutare doen, maar wat kan Mutare voor Haarlem doen. Dat
maakt de stedenband zo uniek. Wederkerigheid is ook te zien
bij peer-education. De kennis over peer-education opgedaan
in Mutare wordt nu ook toegepast in het jongerenwerk in
Haarlem.”
Ik breng de moeilijke situatie in Zimbabwe naar voren.
Mensen zijn bezig te overleven en hebben dan toch wel
andere dingen aan hun hoofd dan mooie projecten als
cultuur of fotografie? Gerhardt beaamt dat het een moeilijke
tijd is in Mutare, maar is van mening dat we toch wat kunnen
betekenen en moeten investeren in Mutare, vooral in de
mensen daar. Wanneer is moeilijk te zeggen, maar de situatie
zal veranderen. “Daarbij is het algemeen bekend dat de meest
effectieve vorm van ontwikkelingssamenwerking daar te
vinden is”, zo zegt hij, “waar betrokken organisaties langdurig
met elkaar samenwerken. Dan kun je plannen bijstellen en
leren dat wederzijds respect en vertrouwen niet in een jaar
groeien.” 				
vervolg op pagina 4

Gerhard Schuil,
programmacoördinator van
Impulsis.
Impulsis is een samenwerkingsverband
van Edukans, ICCO en
Kerkinactie.
foto©Charles
Borsboom
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G E Z O N D H E I D S Z O R G
Terug in Nederland, maar ook vanuit hier nog genoeg te doen!

Maeva Bonjour

Maeva Bonjour werd in samenwerking met ICCO en PSO uitgezonden, ze verbleef 7 maanden in Mutare ter
ondersteuning van gezondheidszorgprojecten in Mutare. Ze ondersteunde vooral de Home Based Care (thuiszorg) en het
Teen HIV Prevention Programme. Begin maart keerde ze na een korte vakantie terug in Nederland.
De verwarming ronkt gezellig, de natte sneeuw dwarrelt langs
mijn raam en de koelkast ligt vol met de zojuist gekochte
boodschappen voor het paasweekend. Wat een schril contrast
met het leven in Mutare, waar ik de afgelopen 7 maanden heb
doorgebracht…

de ochtend na een geweldig afscheidsfeestje de deur van
Marlborough Court 26 in Mutare voor het laatst achter me
dicht deed. Ook al is natuurlijk niet alles gegaan zoals ik
had verwacht, kijk ik met veel tevredenheid terug op mijn
activiteiten voor de gezondheidsprojecten in Mutare.

Sinds 3 maart ben ik weer terug in Nederland. Van de
ene kant voelt het alsof ik nog maar net terug ben, van de
andere kant lijkt het alweer een eeuwigheid geleden dat ik

Samen met de peer educators van het Teen HIV Prevention
Programme hebben we een aantal succesvolle evenementen
vervolg op pagina 5

Peer educators
Havemore en
Memory, die
samen met David
activiteiten
voorbereiden
voor het Teen
HIV Prevention
Programme
foto: Maeva Bonjour

vervolg van pagina 3

Gerhard laat zich in positieve zin uit over de stedenband.
“De stedenband vernieuwt telkens weer en is sterk gebleken.
De stedenband vindt steeds nieuwe wegen om in de politiek
uiterst moeilijke context van Zimbabwe te opereren. Je
relatie vernieuwen, je van buiten laten beoordelen is daarbij
belangrijk.”
Impulsis ondersteunt verschillende projecten van de
stedenband: fotografie, sport, peer-education. “Het zijn
eigenlijk niet zozeer projecten die we steunen, maar
jaarplannen. Daarin kun je lange termijn visie en beleid
ontwikkelen. Wat je moet doen is Haarlem en Mutare op
elkaar afstemmen. Heel leuk ook dat de stedenband open
staat voor andere organisaties. Van twee kanten is het heel
open. In het verleden hebben wij de stedenband ook kunnen
helpen aan andere partners (zoals de Internationale Korfbal

Federatie).”
Naast de stedenband ondersteunt Impulsis zo’n 350 andere
organisaties in Nederland. Financieren is slechts een
onderdeel van ons werk met deze organisaties.
Naast wederkerigheid is duurzaamheid een item dat in dit
gesprek aan de orde komt. “Uit een onderzoek van 2006
bleek dat de stedenband keek naar eigen functioneren. Het
werd duidelijk dat er meer moest worden geïnvesteerd in
de mensen en de faciliteiten in Mutare. Als mensen van
eigen kracht overtuigd zijn, brengen ze het over op andere
mensen. Local Action 21 had kantoorfaciliteiten nodig om
de organisatiegraad daar op peil te houden. Aandacht voor
organisatieopbouw is van wezensbelang. Projecten houden
op, maar organisaties en mensen gaan door.”
Geke Leistra
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Maeva Bonjour
vervolg van pagina 4

georganiseerd gericht op jongeren uit verschillende
doelgroepen in Mutare en hebben we een jaarplan en
bijbehorende budgetten opgesteld voor 2008. Bovendien zijn
er nieuwe peer educators gerekruteerd en getraind, hebben
een aantal peer educators training in management gehad
en zijn in de jeugdcentra de eerste clubjes voor schakers en
urban dancers & rappers opgestart.
Voor het Home Based Care Programma hebben we voor de
50 vrijwillige caregivers nieuwe truien kunnen laten breien en
hebben we naast het jaarbudget ook een duidelijk overzicht
opgesteld van wat de caregivers idealiter nodig hebben voor
de zorg van hun patiënten, wat aan onder andere het ICCO
zal worden voorgelegd voor de financiering. Verder is er in
december 2007 een opfriscursus voor de caregivers gegeven
in samenwerking met lokale partners en hebben we zojuist
een goedkeuring van een voorstel aan het Nederlands Albert
Schweitzer Fonds om komend jaar nieuwe schoenen, tassen
en een officiële EHBO cursus voor de caregivers te verzorgen.
Dit is uiteraard maar een greep uit wat er in de 7 maanden
allemaal is bereikt. Bovendien gaat de ontwikkeling van
de projecten in de gezondheidssector in Mutare gewoon
door: David Manyakaidze, een voormalig peer educator van
het jongerenprogramma in Mutare, heeft gedurende mijn
verblijf in Mutare met mij samengewerkt als mijn Mutarese
counterpart en heeft nu mijn taken overgenomen. Ik heb er
het volste vertrouwen in dat David de projecten een enorme
boost zal blijven geven, elke dag weer, want zoals hij zelf in
een e-mail aan me schrijft: “Ik ga elke dag met veel plezier
naar me werk! Het is hard werken, maar zó interessant...”

De gezondheidsprojecten in Mutare hebben, naast
deze lokale toewijding, ook technische ondersteuning
vanuit de stedenband in Haarlem nodig. De werkgroep
Gezondheidszorg verzorgt deze steun, bijvoorbeeld door naar
fondsen te zoeken en de aanvragen in goede banen te leiden,
maar ook door onze Mutarese partners in contact te brengen
met personen, bedrijven of instanties uit de gezondheidszorg
in Haarlem en omstreken. Bovendien organiseert de
werkgroep, onder andere in samenwerking met scholen of
het jongerencentrum Flinty’s, activiteiten in Haarlem om de
band met Mutare ook op het gebied van gezondheidsvoorlichting meer inhoud te geven. De werkgroep vergadert
gemiddeld één avond per twee maanden.
Doordat de gezondheidsprojecten in Mutare een groei
doormaken, kan ook de werkgroep in Haarlem extra leden
gebruiken! Dus heeft u vanuit uw werk of persoonlijke
interesses affiniteit met gezondheidsvoorlichting en zorg,
en lijkt het u leuk om als vrijwilliger mee te denken over
en mee te werken aan de gezondheidsprojecten in zowel
Mutare als Haarlem, neem dan contact op met de werkgroep
Gezondheidszorg. Zowel Haarlem als Mutare kan uw bijdrage
goed gebruiken!
Maeva Bonjour
NASF geeft steun aan Home Based Care
Het Nederlandse Albert Schweitzer Fonds heeft in maart
een subsidie toegezegd van € 2.000,- ter ondersteuning
van de Home Based Care in Mutare. Van de subsidie
worden schoenen en tassen voor de 50 vrijwillige
thuiszorgmedewerkers aangeschaft. Tevens wordt een
EHBO cursus gegeven voor alle thuiszorgmedewerkers.
De Stichting Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF)
steunt kleinschalige lokale ontwikkelingsinitiatieven
op het gebied van gezondheidszorg in vooral Afrika.
Vanuit de visie en gedachtegoed van Albert Schweitzer,
Honor Life!, worden deze initiatieven aangemoedigd
en verder ontwikkeld. Ze richt zich daarbij op mensen
die, zoals Albert Schweitzer dat ooit deed, de handen
uit de mouwen steken om de kwaliteit van het leven
te verbeteren. Het NASF draagt doorgaans bij met een
startkapitaal, een ‘microgift’ of steuntje in de rug om zo
hoop en leven met respect een kans te geven.

De caregivers Gladys (links) en Christina (rechts) en Maeva Bonjour
in Dangamvura een van de townships van Mutare. De 50 caregivers
bezoeken elke week zo’n 500 patiënten meestal een aantal malen
per week.
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Thijs de la Court

Lochem, weldadig gelegen in de Achterhoek tussen Zutphen en Deventer, werkt aan een relatie met Haarlem en Mutare. De
plattelandsgemeente met 33.000 inwoners en 220 km bossen, weilanden, bekend om haar rijke landgoederen, houtwallen
en zacht glooiende landschap heeft geen stedenband of mondiaal programma. Naar binnen gericht in geest blijkt deze
Achterhoekse gemeente wel vol internationale verbanden te zitten... de veevoederbedrijven, Frysland Foods met haar
fabrieken en natuurlijk de veehouderij zelf met vele internationale verbindingen zijn daar getuige van. De regio veert op
als de wereldprijs van melkpoeder stijgt. Tegelijk ziet het Lochemse college van B&W, samen met raad en bevolking, dat
‘duurzame ontwikkkeling’ van wezenlijk belang is. En om dit ‘containerbegrip’ concreet te maken zal Lochem zich moeten
oriënteren op wat duurzaamheid is, welke grenzen de aarde stelt, welke richting haar ontwikkeling kan nemen. In die
zoektocht oriënteert Lochem zich ook mondiaal, en zoekt daarbij hulp van de stedenband Haarlem-Mutare.
Een verrassende verbinding
Ruim een jaar geleden vroeg Oxfam Novib aan gemeenten
om vorm te geven aan ‘omgekeerde internationale
samenwerking’. Ook mij, wethouder voor GroenLinks in
Lochem en voormalig actief participant van de stedenband
Haarlem-Mutare, bereikte dit verzoek. Ik hoefde niet lang
na te denken. Een stedenband heeft mijn gemeente niet
en internationale samenwerking was beperkt tot steun aan
charitatieve instellingen... tot enkele jaren geleden toen ook
dat potje onder druk van bezuinigingen verdween. Dus op
een traditie kon ik niet leunen. Aanhaken bij een stedenband
die succesvol en inspirerend is, leek me een simpele en juiste
keuze. Waarom zouden we proberen het wiel opnieuw uit te
vinden?
Een bezoek aan Haarlem en een mailwisseling met onze
vrienden in Mutare bewees dat er muziek in kon zitten
en gezamenlijk hebben we een voorstel geschreven dat
door zowel het college van B&W van Lochem als Oxfam
Novib werd goedgekeurd. Een voorstel om een verrassende
verbinding tussen Lochem, Mutare en Haarlem te leggen.
Eerst door elkaar te leren kennen en vooral door een
team uit Mutare uit te nodigen onderzoek te doen naar
ontwikkelingsperspectieven van Lochem.
Lochem duurzaam
Lochem werkt aan een toekomstvisie 2030. Daarin spelen
duurzame ontwikkeling en de millenniumdoelen een
belangrijke rol. Voor de Lochemse samenleving zijn dit,
specifiek voor de eigen samenleving, nieuwe begrippen.
Lochem is een typische plattelandsgemeente. ‘Doe maar
gewoon, dan doe je al gek genoeg’ is voor dit nuchtere volk
een kenmerkende uitspraak. Ze zullen zich niet snel uit de
tent laten lokken. Lopen niet voorop en zullen aangezet
moeten worden tot spannende investeringen en innovatie.
Dat maakt Lochem zo interessant als het om duurzame
ontwikkeling gaat. Want mijn gemeente staat symbool voor
een groot deel van Nederland, met haar kleine nuchtere
gemeenten die goed voor zichzelf zorgen en de grote
buitenwereld vooral zien als een markt, niet als een grootse
bron van inspiratie, laat staan als een informatiebron over
grenzen aan groei en materialisme. En laten we eerlijk
zijn: die gemeenten zullen we mee moeten krijgen in de

zoektocht naar een duurzame wereld. Want de invloed van
‘ons’, als agrarische en industriële samenleving, is groot. We
vormen de bakermat voor grote veevoederbedrijven en de
melkveehouderij. En wie beter kijkt ziet ook dat in ons gebied
veel kennis en kunde geboren wordt voor de coöperatieve
banken (Rabo) en het grote bedrijfsleven. En wie nog beter
kijkt, vindt in ons gebied dozijnen innovatieve bedrijven en
bedrijfjes gericht op duurzame ontwikkeling. Denk maar aan
energiebesparing, waterstofeconomie, biomassa, algenkweek,
biologische landbouw... ze zijn er allemaal. Wat je echter
niet of nauwelijks zal vinden is een gedegen samenwerking
richting duurzame ontwikkeling. Vrijwel nergens een kritisch
debat en zoektocht naar echte innovatie. Enorm veel kennis
en kapitaal voor duurzaamheid blijven ongebruikt doordat
onze samenleving in de Achterhoek maar langzaam reageert
op maatschappelijke signalen, gewend als ze is om te ‘volgen’
en niet te ‘leiden’.
Mutare komt Lochem helpen
Ik herinner me nog goed het proces van ‘Haarlemmers
vervolg op pagina 7

De Grote of St. Gudulakerk in Lochem. In Lochem stond in het jaar
900 al een houten kerk, het stadje is één van de oudste plaatsen in
de Achterhoek. De gemeente Lochem omvat daarnaast een groot
plattelandsgebied.
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Thijs de la Court
vervolg van pagina 6

maken Toekomst’, waarbij vertegenwoordigers van
stedenbanden van Haarlem onderzoek deden naar de
Haarlemse toekomst. Het was mede een inspiratiebron voor
Mutare om met haar LA21 programma voor duurzame
ontwikkeling aan de gang te gaan. En daarbij ging het
niet om het doen van nieuwe ‘ontdekkingen’ maar om het
verbinden van mensen en ideeën in een logisch verband
van duurzame ontwikkeling. Stroomopwaarts bewegend,
uiteraard, in een samenleving die absoluut geen grip kreeg
op het hele ontwikkelingsproces. Maar onderweg wel
inspirerende en steunende verbindingen legde, waarmee ook
Mutare een krachtig initiatief bleef, een eiland in een woelige
oceaan. Ook voor Haarlem was dit proces een bron van
inspiratie. Het hielp de gemeente op weg in haar zoektocht
naar duurzame ontwikkeling. En nog steeds heb ik het idee
dat de ‘ideeën’ van de Mutarese partners, hun concepten
voor duurzaamheid, Haarlem een belangrijke inspiratiebron
bieden. Want waar ‘wij’ (in het noorden) goed zijn in het
bouwen van specialismen en muurtjes, het vinden van
technische oplossingen voor onderdelen, zien we in Mutare
sterk de zoektocht naar samenhang en elkaar versterkende
initiatieven. Gedeeltelijk uit nood geboren, want er is geen
geld en de crisis is continu aanwezig. Maar ook geboren
uit het besef van de bredere samenhang tussen economie,
samenleving en ecologie.
Die kennis komt, waarschijnlijk dit najaar, naar Lochem
toe. Lochemse mensen, bedrijven en organisaties zullen
onderzocht worden door vertegenwoordigers uit Mutare.
Fundamentele vragen zullen gesteld worden bij het Lochemse
klimaatbeleid, bij de Lochemse veehouderij, de Lochemse
mantelzorg, de Lochemse breedtesport. Ik ben heel benieuwd
hoe dat zal gaan. Voor Lochem en de Lochemse samenleving
is het van belang te weten waaraan we moeten werken als
we een millenniumgemeente willen worden. We verwachten
geen ‘recept’ van onze Mutarese vrienden, maar wel een

spiegel die ons voorgehouden wordt. We verwachten
geen ‘antwoorden’, maar wel ‘vragen’. En die zullen onze
samenleving helpen om zelf de antwoorden te gaan zoeken.
Ik hoop in dialoog, met zowel Mutare als Haarlem.
Projectenkoppeling
Onderweg kijken we uiteraard ook nog naar mogelijkheden
voor concrete projecten die we kunnen koppelen. Lochem
wil klimaatneutraal worden en investeert zwaar in biomassa.
Kenniscentra, zoals de TU Twente, zijn om de hoek en we
zijn bezig met onderzoek naar verwerking van houtige
gewassen voor lokale energievoorziening. Dat sluit aan bij
een zoektocht in Mutare, vanwege de houtverwerkende
industrie in die regio. Lochem is grootschalig bezig met het
afkoppelen van regenwater van het riool en het produceren
van energie uit het geconcentreerde vuilwater van het riool.
De problematiek van sanitatie in het zwaar overbelaste
rioleringssysteem van een van de meest dichtbevolkte wijken
van Mutare, Sakubva, zou een uitstekende koppeling kunnen
bieden met het werk dat we in Lochem doen. Ook daar speelt
overvloedige regenval naast de potentie van energieproductie
een rol. Tenslotte zullen alle 18 Lochemse basisscholen
stevig investeren in energiebesparing en schone energie.
Zou het mogelijk zijn dat deze programma’s gekoppeld
worden aan scholen in Mutare om daar ruimte te bieden
voor niet-fossiele energietechnologie, zodat afhankelijkheid
van een onbetrouwbaar en duur elektriciteitsnetwerk wordt
verminderd?
We zijn op dit moment in Lochem voorbereidend werk
aan het doen en kunnen daarbij rekenen op de steun en
creativiteit van onze vrienden in zowel Haarlem als Mutare.
We hopen op een inspirerend onderzoek en houden jullie op
de hoogte!
Thijs de la Court
wethouder Lochem

Jongerenuitwisseling in 2000 in het kader van
‘wijken leggen de link’. Een groep jongeren uit
Mutare deed in Haarlem-oost onderzoek naar
activiteiten, problemen en mogelijkheden in
deze achterstandswijk. Thijs de la Court was
een van de begeleiders.
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Mutare Photographers Association

Tijdens een ontmoeting tussen een aantal Haarlemse kunstenaars en de cultuurmanager uit Manicaland Mr. Ruswa in
het voorjaar van 2006 ontstond het idee voor een fotoproject in Mutare. In Manicaland was de Mutare Photographers
Association opgericht. Samen met het bestuur van de MPA is een inventarisatie gemaakt van de wensen en
verwachtingen van de fotografen in Mutare. Dat heeft geleid tot het Triple P (Photo Pilot Project), Michiel de Ruiter en
Charles Borsboom gingen in November 2007 voor vier weken naar Mutare.
Via de locale media in Haarlem en Delft, respectievelijk de
thuisbases van de fotografen Michiel de Ruiter en Charles
Borsboom, is de bevolking geïnformeerd en is een oproep
gedaan voor foto- en computerapparatuur. De reactie was
overweldigend. Ruim 460 kilo (22 dozen) aan fotoapparatuur
is in oktober 2007 naar Mutare verstuurd. Een tweede
zending is eind maart 2008 verstuurd.
Wijzelf zijn 5 november vertrokken naar Mutare. De tweede
dag van ons verblijf maakten wij kennis met de enthousiaste
en leergierige fotografen van de MPA. Cees Meijer,
coördinator van de stedenband in Mutare en de heer Ruswa,
Provincial Arts Manager van Manicaland, verzorgden tijdens
een speciale bijeenkomst de aftrap.
Een maand lang hebben wij met de fotografen in workshops
samengewerkt. Er was een goede werkruimte beschikbaar in
het Mutare Museum.
Als eerste opdracht zijn de fotografen, met door ons
meegebrachte recyclebare cameraatjes, op pad gegaan voor
een reportage over hun weekend. Al snel werd duidelijk dat
het niveau van de fotografen laag was. De omstandigheden in
Zimbabwe maken een professionele ontwikkeling moeizaam.

Een foto moet eigenlijk altijd geld opleveren en er is een
enorme schaarste aan ontwikkelcapaciteit en papier. De
fotografen zijn vaak genoodzaakt te voldoen aan ‘opdrachten’,
in de praktijk vooral pasfoto’s. Op een enkele fotograaf na
bleek wel iedereen over eigen apparatuur te beschikken.
Veelal sterk verouderd, zonder gebruiksaanwijzing of
technisch niet meer 100% maar men kon in elk geval werken.
Een enkele gelukkige had de beschikking over een digitale
(compact) camera. Ook hiervoor gold vaak dat de apparatuur
via via op de kop was getikt en men er lang niet altijd goed
mee uit de voeten kon. Bijkomstig probleem was/is dat er
in heel Mutare geen afdrukcentrale was die ook prints van
digitale bestanden kon maken. Wilde men dat dan werd het,
enige, geheugenkaartje opgestuurd naar de hoofdstad Harare
en kreeg men met een dag of 7 de printjes tezamen met het
geheugenkaartje retour.
Tijdens de workshops hebben we veel aandacht besteed aan
de theoretische en technische basis van de fotografie. De
praktijkopdrachten werden in groepjes uitgevoerd met
vervolg op pagina 9

De fotografen
kregen de
opdracht om
een portret te
maken.
Hier de
winnende
foto van
Tennyson
Dokotera
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onze eigen digitale uitrusting. Hierdoor was het mogelijk de
resultaten snel en gemakkelijk te bekijken en te bespreken.
Het werken in groepjes gaf de fotografen tevens de
mogelijkheid gezamenlijk over de opdracht te brainstormen
en te discussiëren. Foto-opdrachten waren bijvoorbeeld
studioportretten, straatreportages en theaterfotografie.
Helaas kwam de lading apparatuur vanuit Nederland pas aan
het eind van de derde week van ons verblijf in Mutare aan.
Alles is gezamenlijk uitgepakt en onder luid gezang en dans
in ontvangst genomen. Namens de fotografen: heel veel dank
aan de donateurs! We hebben met elkaar een inventarisatie
gemaakt en een start is gemaakt met het regelen van een
uitleensysteem zodat de aangesloten fotografen de apparatuur
kunnen gebruiken. Daarnaast hebben de fotografen een
schenking, passend bij hun eigen uitrusting ontvangen.
Zoals gezegd werken veel van hen op dit moment met een
incomplete en/of slecht werkende camera/lenscombinatie.
Een aanvulling op hun apparatuur is dus nuttig en zal hen
hopelijk beter in staat stellen zich verder te ontwikkelen.
Al werkende met de groep van fotografen zijn er duidelijk
een aantal doelen behaalt. Zo zag je nadrukkelijk een
groepsgevoel ontstaan. We hechten hieraan veel waarde
omdat het werkklimaat natuurlijk uiterst beroerd is. Indien
er een goed groepsgevoel is, terwijl men uiteraard ook
concurrent is, is er winst te behalen bij het verdiepen in
de fotografie. Als collectief kun je je sterker maken naar
toeleveranciers van materiaal en ook naar bijvoorbeeld
afdrukcentrales heb je een betere onderhandelingspositie. We
hebben er ook op gehamerd regelmatig bij elkaar te komen
en gewoon over het werk te praten.
We hebben de reeks workshops afgerond met een
fotowedstrijd, de opdracht was simpel en luidde slechts:
‘maak een portret’. De nummers een, twee en drie zouden
een vergroting van hun foto krijgen. De uiteindelijke winnaar
kreeg bovendien een etentje aangeboden in het Holiday-Inn.
De winnende foto’s zijn samen met de beste resultaten uit de
workshop korte tijd na ons vertrek geëxposeerd in Meikles
park en in op een later tijdstip in de National Gallery in
Mutare. Ergens dit jaar willen we in Haarlem en Delft
eveneens een expositie verzorgen. Een eerste presentatie
heeft inmiddels al plaatsgevonden in het Mondiaal
Centrum in Haarlem en is enthousiast ontvangen door de
aanwezigen en sponsoren.
De pilot heeft aangetoond dat het zinvol is te investeren
in de professionele ontwikkeling van de fotografen in de
Association, ook al is de situatie in Zimbabwe voor de
bevolking op dit moment zeer moeilijk.
Wat ons met name is bijgebleven van onze tijd in Mutare
waren de erg vriendelijke mensen. Niet alleen ‘onze’
fotografen maar ook vrijwel een ieder die je ergens in de
stad of daarbuiten tegenkwam. Wat ons heeft verbaasd is
dat er naast de enorme armoede veel grote auto’s, dikke
Mercedessen en vette 4wd’s rondrijden. Verreweg de

De fotografen van de Mutare Photographers Association
bij het Mutare Museum

grootste groep van de bevolking heeft geen werk, geen geld
en amper te eten terwijl een zeer kleine groep mensen zich
op een voor ons onvoorstelbare wijze verrijkt aan de armoede
van hun medeburgers.
In de laatste week hebben we nog een dag gereserveerd om
samen met Cees Meijer een aantal van de door de stedenband
gesteunde en/of geïnitieerde projecten te bezoeken en in
sneltreinvaart te fotograferen. Ook hier viel het ons op dat de
stedenband in samenwerking met de lokale bevolking prima
werk verricht.
Zoals gezegd, gezien de zeer moeilijke (over)levensomstandigheden hebben wij toch heel veel uiterst
vriendelijke mensen getroffen die (nog steeds) geloof hebben
in een betere toekomst van het land en hun eigen bestaan.
In het kader van het TripleP willen dan ook graag in 2008
een vervolg op de pilot bieden, op dit moment wordt gezocht
naar de mogelijkheden hiervoor.
Michiel de Ruiter en Charles Borsboom
meer informatie op de websites:
www.haarlem-mutare.nl en www.charlesborsboom.nl
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‘Stripped bare to the bone’
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Stripdagen en Houtfestival

Een keer in de twee jaar worden in Haarlem de stripdagen gehouden. De stripdagen zijn dit jaar van 6 t/m
8 juni. Dit keer tijdens de stripdagen ook aandacht voor Zimbabwe. In het Mondiaal Centrum komt een
tentoonstelling met Nederlandse en Zimbabwaanse striptekenaars en cartoonisten.
De stichting Beeldverhaal maakt in samenwerking met de stichting Multiplex een beeldverhaal over
drie jongens uit Haarlem, Emirdag en Nador. Dat wordt uitgebracht tijdens de stripdagen en tijdens het
Houtfestival visueel en muzikaal uitgevoerd door een VJ (Drifter TV).
Haarlem cultuurstad 2008 is een project van de gemeente
Haarlem om de historische binnenstad en de musea en
culturele instelling onder de aandacht te brengen.
De stedenband Haarlem-Mutare, het Mondiaal Centrum
Haarlem, stichting Multiplex (Houtfestival) en stichting
Beeldverhaal (Stripdagen) nemen daaraan deel met een
aantal activiteiten in de maand juni.
Cartoons en Strips
‘Stripped bare to the bone’ is de titel van een tentoonstelling
in het Mondiaal Centrum waaraan Zimbabwaanse,
Nederlandse en Ghanese strip en cartoontekenaars
deelnemen.
Deelnemers zijn o.a. Paul Bogaert en Tony Namate.
De opening van de tentoonstelling is op 31 mei 2008 van
17.00 tot 19.00 uur. Daarbij treedt Rapper Ten (Iwan van
Amersfoort) samen met Ghanese jongeren op.

Paul Bogaert

Tapijt Joost Swarte
Voor de Gravenzaal van het stadhuis in Haarlem heeft Joost
Swarte een tapijt ontworpen. Vanwege een productiefout is
het tapijt afgekeurd en geheel opnieuw gemaakt. Het oude
tapijt is door Josst Swarte ter beschikking gesteld aan de
stedenband. Het wordt, op basis van een ontwerp van Joost
Swarte, in dertien delen verdeeld en op 11 juni a.s geveild.
Willem de Winter (o.a. bekend van ‘Tussen Kunst en Kitsch’)
is de veilingmeester.
De opbrengst van de tapijten is voor de cultuurprojecten van
de stedenband Haarlem-Mutare.
Beeldverhaal
De stichting Beeldverhaal, organisator van de Stripdagen
en de stichting Multiplex werken samen aan een stripboek
over drie jongens uit Haarlem, Emirdag (Turkije) en Nador
(Marokko). Het verhaal wordt geschreven door Pieter van
Opheusden, tekeningen zijn van Schwantz/Hans Klaver.
Tijdens het Houtfestival wordt een visuele en muzikale
uitvoering van het verhaal gemaakt door de VJ Drifter TV.
Deze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door
subsidie van de NCDO en de gemeente Haarlem

Joost Swarte geeft op 3 november 2005 (kunstlijnweekend) een toelichting bij het tapijt voor de Gravenzaal
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Xplore - CIOS Haarlem - MHS

Van 26 april tot 18 mei gaan 15 leerlingen, van ROC Nova College, CIOS Haarlem stage lopen in Mutare. En
van 25 oktober tot 16 november komen 16 sportleaders uit Mutare naar Haarlem en naar het CIOS. Miriam
Creijghton en Cees Versteeg, docenten op het CIOS, en Wendy Raaphorst en Melanie Andriessen van de
stedenband gaan dit unieke project begeleiden.
De CIOS-leerlingen en de sportleaders willen van en met elkaar leren hoe je het beste tegen een bal kunt
trappen, sport kunt inzetten op scholen, in de wijken, in de strijd tegen de hiv/aids-epidemie of hoe je een
daverend sportevenement organiseert hier en daar.
Deze unieke uitwisseling wordt mogelijk gemaakt door
Xplore, een subsidieprogramma voor jongeren tussen 12
en 30 jaar. Xplore wordt gefinancierd door het ministerie
van Buitenlandse zaken en Ontwikkelingssamenwerking.
Via Xplore kunnen jongeren op uitwisseling gaan,
vrijwilligerswerk doen en stage lopen in ontwikkelingslanden.
Om zelf te zien hoe het er daar aan toegaat. Om te ervaren
waarom ontwikkelingssamenwerking belangrijk is. En om die
boodschap door te geven aan anderen.
Met de wederkerige uitwisseling krijgen sportleaders uit
Mutare de kans om met een andere cultuur kennis te maken,
sport- en beroepsvaardigheden te leren om deze vervolgens
in te zetten in de eigen gemeenschap.
In 2006 heeft al eerder een uitwisseling van jongeren uit
Haarlem met sportleaders uit Mutare plaats gevonden. Die
succesvolle uitwisseling stond toen in het teken van
‘peer education’ , nu is ‘sport education’ het thema van de
uitwisseling.
Op 12 februari werd in het Mondiaal Centrum een
informatieavond gehouden voor CIOS-leerlingen en hun
ouders. Zimbabwe?
Maar daar gaat het toch
helemaal niet goed mee, was
een terugkerende vraag van
enkele bezorgde ouders. Ja, dat
klopt. Zimbabwe gaat nog steeds
gebukt onder een economische
crisis met een enorme inflatie,
met een enorme werkloosheid,
vooral onder jongeren,
toenemende armoede, de hiv/
aids-epidemie en nauwelijks
enig uitzicht op een betere
toekomst. Eind maart zijn er ook
nog eens verkiezingen, waardoor
er meer onrust kan ontstaan.
Maar juist in deze zo zware
tijden in Mutare willen de
stedenband en het CIOS de
bevolking en met name de
sportleaders in Mutare niet in de
steek laten.
Van de deelnemende CIOSleerlingen wordt veel gevraagd.

Vooraf moeten zij met co-financieringsactiviteiten nog 25%
van het budget bij elkaar sprokkelen. Na afloop moeten zij
met draagvlakversterkende activiteiten minsten 150 personen
vertellen over hun ervaringen. In Mutare gaan zij les- en
leidinggeven in hun eigen sport aan de sportleaders, aan de
kinderen in de wijken en aan studenten op de colleges. In
oktober/november gaan zij als gastgezin functioneren bij de
teruguitwisseling. De sportleaders zijn dan 24 uur per dag
verbonden met een CIOS-leerling; ze volgen samen de lessen
op het CIOS, lopen gezamenlijk stage, sporten samen en zijn
lid van de familie.
De intentie van CIOS/Haarlem is om een duurzame relatie
op te bouwen met de sportleaders in Mutare waardoor in de
toekomst formele stages mogelijk worden.
En… misschien, zo laten Miriam en Cees weten, om op lange
termijn in Mutare een ‘CIOS Academy Mutare’ te starten.
Cees Versteeg				
In 2006 organiseerde de stedenband een Xplore
uitwisseling op het gebied van theater en sport
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29 maart 2008

Wat de Zanu-pf en president Mugabe nooit hadden verwacht gebeurde. Tijdens de verkiezingen op 29 maart werd de
Zanu-pf en Mugabe verpletterend verslagen door de MDC van Morgan Tsvangirai. Het gevolg was grote paniek bij de
regeringspartij en pogingen om de resultaten alsnog in haar voordeel om te buigen.
Aanloop naar verkiezingen
Tijdens de voorbereidingen op de verkiezingen waren
er al veel onregelmatigheden. Zimbabwe heeft een
kiesdistrictenstelsel – naar Brits model – waar degene
die de meeste stemmen krijgt wordt gekozen. Tijdens de
verkiezingen werd gekozen voor een huis van afgevaardigden
en een senaat. Het aantal afgevaardigden was aanzienlijk
hoger geworden en de senaat geheel nieuw. Daarom moesten
nieuwe kiesdistricten worden vastgesteld. De kiesdistricten
zijn zo samengesteld dat ze maximaal voordeel opleveren
voor de Zanu-pf.
Een ander probleem vormen de kiesregisters van de
Zimbabwe Electoral Commission (ZEC). De registers zijn
geen eerlijke afspiegeling van het aantal kiezers. Mensen
waarvan bekend is dat ze al jaren geleden zijn overleden
staan in het register, anderen komen meerdere keren in het
register voor.
Een derde bron van geschillen betrof het kleine aantal
stembureaus in de grote steden, in de praktijk heeft dat echter
tijdens de verkiezingen niet tot problemen geleid.
Zowel op televisie als radio – beide staatszenders – werd
openlijk een propagandacampagne gevoerd voor de Zanupf en Mugabe. Omdat er geen onafhankelijke stations zijn
toegelaten in Zimbabwe was de berichtgeving zeer eenzijdig.
Op kosten van de staatskas deelde president Mugabe
cadeautjes uit aan lokale chiefs en sympathisanten.
De verkiezingscampagnes verliepen voor Zimbabwaanse
begrippen en in vergelijking tot andere Afrikaanse landen,
rustig en vreedzaam. De MDC kon deze keer op plaatsen
campagne voeren waar dat eerder nog niet mogelijk was.
Opvallend was dat bij een aantal campagne bijeenkomsten
van de Zanu-pf een lage opkomst werd gemeld.
Makoni
Een opvallend verschijnsel was dat vanuit de Zanupf zich een tegenkandidaat verkiesbaar stelde voor het
presidentschap, Simba Makoni. Makoni heeft diverse
ministersposten bekleed, was van 10 jaar lang secretarisgeneraal van SADC (Southern African Development
Community) en vanaf 2000 minister van financiën in het
Zimbabwaanse kabinet. In 2002 werd hij vervangen als
minister van financiën na een conflict met Mugabe over het
financieel beleid. Hij bleef wel lid van het politbureau van de
Zanu-pf.
Nadat Makoni zich kandidaat had gesteld voor het
presidentschap werd hij geschorst als lid van de Zanu-pf.
Toch leek hij ook steun te ontvangen vanuit de partij en

enkelen steunden hem openlijk. Het was een eerste teken dat
de positie van Mugabe niet langer als onaantastbaar werd
gezien binnen de Zanu-pf.
Verkiezingsdag 29 maart 2008 zelf verliep zonder
noemenswaardige incidenten. Ondanks sombere berichten
was op opkomst aanzienlijk.
Tellen van de stemmen
Volgens velen moet de uitslag van de verkiezingen voor beide
huizen van het parlement en voor de president al vrij snel,
in de loop van zaterdagavond, bekend zijn geweest. Toch
werden de uitslagen niet bekend gemaakt.
Volgens de Britse krant The Guardian is er in de nacht van
zaterdag op zondag crisisberaad gehouden met de hoogste
generaals uit het leger, de chef van de politie, de chef van de
veiligheidsdienst (CIO) en de politieke top van de Zanu-pf.
Tijdens deze bijeenkomst is besproken hoe om te gaan met
de resultaten van de verkiezingen en het veiligstellen van
de macht van de president en de Zanu-pf. Uiteindelijk is
besloten om de uitslagen zo langzaam mogelijk bekend te
maken om tijd te winnen.
Pas op 31 maart werden de eerste uitslagen bekend gemaakt
van het Huis van Afgevaardigden. In de loop van de week
werden de uitslagen van het Huis van Afgevaardigden
druppelsgewijs vrijgegeven. Pas een week na de verkiezingen
waren deze resultaten volledig bekend.
In het Huis van Afgevaardigden – 220 zetels – behaalde
de MDC van Tsvangirai 99 zetels, de Zanu-pf 97 zetels,
de MDC van Mutambara 10 zetels en Jonathan Moyo als
onafhankelijke kandidaat 1 zetel. Drie zetels blijven onbezet
omdat kandidaten voor de verkiezingen zijn overleden,
verkiezingen voor deze zetels volgen later.
Vervolgens werden de uitslagen van de senaat bekend
gemaakt.
In de Senaat – 60 zetels – behaalde de Zanu-pf 30 zetels, de
MDC van Tsvangirai 24 zetels en de MDC van Mutambara 6
zetels.
Parallel Vote Tabulation (PVT)
Tijdens de verkiezingen heeft de Zimbabwe Civic Action
Support Group bijgehouden wat de resultaten waren van
de verkiezingen in het land. De Parallel Vote Tabulation
(PVT) werd gedaan door lokale mensen. De uitslagen per
stembureau werden op een briefje buiten gehangen en dat
werd gefotografeerd en verzonden naar een kantoor in ZuidAfrika waar de resultaten werden bijgehouden. Volgens de
vervolg op pagina 13
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uitslagen die op deze wijze bekend zijn gemaakt kloppen de
resultaten van het Huis van Afgevaardigden.
De resultaten van de PVT telling en informatie over het
gebruikte systeem zijn te vinden op de website:
www.zimelectionresults.com
Resultaten presidentsverkiezingen
De resultaten van de presidentsverkiezingen zijn volgens de
PVT, Tsvangirai (MDC) 50,3%, Mugabe (Zanu-pf) 42,9% en
Makoni 6,8%.
Het officiële resultaat is op woensdag 9 april (dag dat deze
krant naar de drukker gaat) nog niet bekend gemaakt.
De MDC heeft de rechtbank gevraagd om de ZEC opdracht
te geven de resultaten van de presidentsverkiezingen
onmiddellijk bekend te maken.
Tegelijkertijd is de Zanu-pf een campagne begonnen alsnog
vast te houden aan de macht. De partij eist een hertelling van
de stemmen, zonder dat de resultaten bekend zijn gemaakt.
Veteranen en partijmilities zijn een campagne begonnen
tegen de nog resterende blanke boeren in het land en ook
zwarte boeren die er van verdacht worden te sympathiseren
met de MDC worden aangevallen.
Tweede ronde?
In eerste instantie lijkt het erop dat de leiding van de
Zanu-pf wil aansturen op een tweede ronde van de
presidentsverkiezingen. Die tweede ronde zou dan niet

binnen de, wettelijk bepaalde termijn van drie weken na de
eerste ronde moeten plaatsvinden, maar over drie maanden.
Op deze wijze hoopt de partij voldoende tijd te winnen om
de bevolking, vooral op het platteland, zodanig te intimideren
dat Mugabe in een tweede ronde alsnog de verkiezingen zou
winnen. Het is een strategie die vooral lijkt te zijn ingegeven
door commandanten van het leger, de chef van de politie en
hard-liners in de leiding van de Zanu-pf. Het is zeer de vraag
of de partij nog voldoende macht heeft om de uitslag van de
stemming daadwerkelijk te beïnvloeden.
Daarnaast is de vraag of de financiële situatie in het land
het wel toelaat om opnieuw verkiezingen te organiseren.
Tijdens de campagne voor de verkiezingen is veel geld
uitgegeven door de Zanu-pf, afkomstig uit staatsfondsen,
dat in de komende weken en maanden zal leiden tot een
verdere verslechtering van de economische situatie en een
verder opdrijven van de inflatie. De inflatie was in februari
op jaarbasis al zeker 150.000% (volgens sommigen bronnen
nog veel hoger) en zal als gevolg van de hoge uitgaven in de
aanloop naar de verkiezingen eerder stijgen dan dalen.
Een mogelijk senario is dat de regering door middel van
provocaties een gewelddadige reactie door de oppositie
en maatschappelijk organisaties wil uitlokken. Dat zou de
gelegenheid geven de noodtoestand uit te roepen.
De beheerste reactie die de bevolking tot nu toe heeft laten
zien is dan ook verstandig.
Leen van de Polder

Parallelle telling stemmen
Bij de verkiezingen is door Zimbabwaanse organisaties een systeem opgezet om het tellen van de stemmen te controleren.
De wet in Zimbabwe schrijft voor dat het tellen van de stemmen direct na het sluiten van de stembureaus moet beginnen
en het resultaat moet buiten het stembureau voor het publiek zichtbaar het worden weergegeven. Kandidaten en hun
vertegenwoordigers mogen aanwezig zijn bij het tellen van de stemmen.
zimelectionresults.com verkreeg
de resultaten via speciaal
getrainde waarnemers die de
officieel weergegeven data
noteerden. Deze informatie
werd doorgegeven per mobiele
telefoon en satelliettelefoon naar
een centrum in Zuid-Afrika dat de
resultaten verwerkte. Fig.1 is een
weergave van de doorgegeven
informatie.
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De nieuwe burgemeester van Mutare

Brian James, interview

Hoewel daar in de pers weinig aandacht aan is besteed, zijn tijdens de verkiezingen van 29 maart in
Zimbabwe ook gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In Mutare is een raad gekozen die geheel uit MDC
raadsleden bestaat. De minister van binnenlandse zaken had de vorige raad, bestaande uit 15 MDC’ers en
één Zanu-pf raadslid, in 2004 geschorst. De raad is daarop collectief afgetreden, het Zanu-pf raadslid was
kort daarvoor overleden.
De laatste jaren werd Mutare bestuurd door een commissie die bestond uit leden van de Zanu-pf. De
commissie kenmerkte zich door corruptie, schandalen en conflicten.
De nieuw gekozen burgemeester van Mutare is Brian James. Cees Meijer, stedenbandcoördinator in Mutare,
sprak met hem in het weekend volgende op de verkiezingen en vroeg hem naar de ontwikkelingen en zijn
taak als burgemeester.
Gefeliciteerd met uw overwinning, wij waarderen zeer dat u,
door middel van dit interview, de mensen in Haarlem met u
kennis wil laten maken.
Kunt u kort iets over u zelf vertellen?
Ik ben 57 jaar oud en ben geboren in Harare. Ik ben
getrouwd met een Zimbabwaanse vrouw en heb drie
kinderen. Van beroep ben ik boer en zakenman.
Wanneer kwam u naar Mutare en waarom?
Ik kwam naar Mutare in maart 1980 kort na de
onafhankelijkheid, om een agrarisch bedrijf te beginnen.
Wanneer ging u in de politiek en wat waren de redenen?
In 2000 werd ik politiek actief, voornamelijk vanwege de
landbezettingen. Het maakte me bewust van de problemen
in het land.
U bent de kandidaat van de MDC voor het
burgemeesterschap van Mutare. Hoe kwam die keuze tot
stand.
In december 2005 werd ik gevraagd als penningmeester voor
de MDC Manicaland, ik heb daarin toegestemd. Het jaar
daarop waren er verkiezingen gepland voor de raad – die
verkiezingen zijn niet doorgegaan (redactie) – in de stad en
ik ben gevraagd om me kandidaat te stellen.
Op welke wijze bent u actief in de Mutare gemeenschap?
Mijn bedrijf zorgt voor werk voor toeleveranciers. Zelf ben
ik vooral actief geweest in de sport, ik was voorzitter van de
tennis en golfclub.
Geeft uw achtergrond als blanke boer problemen in uw
nieuwe functie gelet op:
1. de zwarte arme bevolking weinig met u gemeen heeft;
2. de vijandigheid van de kant van de Zanu-pf

Die zelfde vraag heb ik gesteld toen ik werd gevraagd
als burgemeesterskandidaat en voordat ik besloten heb
mij kandidaat te stellen heb ik ook gesproken met een
aantal lokale organen in de partij. Zij zeiden me dat ze
accepteerden als Zimbabwaan en waardering hebben voor
het werk dat ik heb gedaan als provinciaal penningmeester.
Dat ik als Zimbabwaan werd geaccepteerd was de
voornaamste reden om me kandidaat te stellen.
Wat betreft de vijandigheid van de Zanu-pf. Ik vind het
jammer dat sommigen in die partij ons blanken niet kunnen
accepteren als Zimbabwaan. De meerderheid van de blanken
is bereid een bijdrage te leveren in de ontwikkeling van het
land.
De verkiezingen
De Zimbabwe Electoral Commission (ZEC) was erg
langzaam met het vrijgeven van de uitslagen van de
verkiezingen en ZEC gaf beide partijen vanaf het begin
resultaten die dicht bij elkaar lagen. Wat is uw indruk
daarvan?
Volgens mij was de Zanu-pf onthutst over het succes van de
MDC, de partij heeft veel invloed over de ZEC en daarom
werden de uitslagen vertraagd, ze wilden tijd winnen om een
strategie te ontwikkelen om toch aan de macht te blijven.
De MDC heeft tamelijk vroeg verklaard dat Tsvangirai zou
winnen met 60% van de stemmen maar later toegegeven dat
het waarschijnlijk niet meer dan 50,3% zou zijn. Was dat
geen riskante strategie?
Ik ben niet op de hoogte van die claim, dat kan je beter
vragen aan het hoofdkantoor. In Manicaland lag de uitslag
op boven de 58% voor Tsvangirai.
De waarnemers van de SADC (Southern African
Development Community) vonden de verkiezingen
vreedzaam en ordelijk. Wat is daarop uw reactie en hoe zijn
de verkiezingen in Mutare verlopen?
vervolg op pagina 15
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Verkiezingen zijn een proces en geen gebeurtenis en het is
daarom jammer dat de waarnemers niet in het land waren
in de maanden voor de verkiezingen, ze hadden dan de fijne
kneepjes van de Zanu-pf campagnetactiek kunnen
bestuderen. Mijn enige klacht op de verkiezingsdag zelf,
in mijn eigen kiesdistrict, was dat de ZEC het aantal
waarnemers op de stembureaus namens de kandidaten
beperkte tot één of twee. De wet zegt duidelijk dat elke
kandidaat permanent tijdens de verkiezing een waarnemer
aanwezig mag hebben, in ons geval waren dat er vier. Voor
de rest waren er in mijn kiesdistrict geen problemen, ik kan
de ZEC complimenteren met het goede verloop.
We zijn ons er echter van bewust dat meer afgelegen
stembureaus geruime tijd zonder waarnemers waren
vanwege intimidatie van onze waarnemers en problemen
over de papieren van de waarnemers.
Na de politbureau bijeenkomst van de Zanu-pf op
vrijdag 4 april verklaarde minister Mr. Mutasa dat de
MDC stembureaumedewerkers heeft omgekocht in 16
kiesdistricten (voor de 2e kamer – redactie) en dat ze deze
resultaten gaan aanvechten voor de rechtbank. Weet u waar
deze beschuldigingen vandaan komen?
De MDC heeft verklaard de resultaten in 14 kiesdistricten
aan te willen vechten, vandaar de tegenclaim. Volgens mij
heeft de MDC tevens gevraagd om een onderzoek als de
telling geen 50% plus uitslag geeft voor Tsvangirai.
De oppositie klaagde over fraude bij de verkiezingen zoals
duizenden spookkiezers, Harare Noord was daarvan een
duidelijk voorbeeld. Gaat de MDC, net als de Zanu-pf
resultaten aanvechten en om hoeveel kiesdistricten gaat dat?
De kiesregisters zijn altijd al een controversieel onderwerp.
Een kiezer in het Mutare stad district meldde dat zijn naam
zes keer op de kieslijst voor kwam. Ik weet dat de MDC
veertien kiesdistricten gaat aanvechten, maar dat is toch
meer een vraag voor het hoofdkwartier in Harare.
Wat is uw mening, zorgen over de presidentsverkiezingen?
Persoonlijk denk ik dat de meerderheid van de stemmen
naar Morgan Tsvangirai is gegaan. Een tweede ronde zal
geen probleem zijn. Echter ik verwacht wel geweld van de
kant van de Zanu-pf als een laatste poging om aan de macht
te blijven.
Verantwoordelijkheid van de gemeenteraad
Mutare heeft de komende tijd een MDC gemeenteraad.
Er zijn wat zorgen over het gebrek aan ervaring bij de

raadsleden. Wat is de gemiddelde leeftijd (u uitgezonderd)?
De gemiddelde leeftijd van de raadsleden is mij niet precies
bekend, ik vind het wel prettig dat een jongere generatie
enthousiast is en wil werken aan de ontwikkeling van hun
land.
Wat is het beroep/professionele achtergrond en politieke
ervaring van de nieuwe raadsleden?
Voordat iemand begint te klagen over het gebrek aan
ervaring van de raadsleden, moet hij zich realiseren dat deze
kandidaten heel moedig zijn, gelet op de omstandigheden
waaronder in vrijwel alle gebieden de campagne gevoerd
moest worden. Ze waren standvastig en gaven het electoraat
hoop op verandering en ze wisten grotendeels de angst
weg te nemen die de huidige regering wil inboezemen.
We kennen onze beperkingen en zijn niet bang om hulp
te vragen van buitenaf en zelfs van sommige leden van de
regeringspartij die verandering willen.
Wilt u ook capaciteitsopbouw programma’s?
Zoveel capaciteitsopbouw programma’s als praktisch
mogelijk. We vragen daarbij assistentie van alle
democratische organisaties.
In het verleden bemoeiden raadsleden, zowel van de Zanupf als de MDC aldus gemeenteambtenaren, zich teveel met
de dagelijkse gang van zaken en allerlei kleine zaken van
mensen uit hun kiesdistrict.
Wat is volgens u hun taak en is het niet juist de taak van de
raadsleden het beste te willen voor hun kiesdistrict en de
stad als geheel?
Als raadsleden dienen wij de belastingbetalers en de
inwoners van onze stad. Als zodanig moeten ze aandacht
besteden aan de klachten van de mensen hoe klein die ook
zijn. Maar het is tevens onze taak om het management van
de stad te behoeden voor teveel aandacht voor de kleine
klachten, het bestuur moet ook zorgen voor vooruitgang in
de stad.
Mutare heeft (net als alle Zimbabwaanse steden) grote
problemen. De salarissen van de ambtenaren zijn zo laag
dat ze daar amper van kunnen leven en uitkijken naar beter
betaald werk of niet gemotiveerd zijn voor hun werk. De
klinieken in Mutare hebben niet genoeg medicijnen. Vuilnis
wordt niet opgehaald. Er is een tekort aan voertuigen en
brandstof. De wachtlijst voor een woning geeft de meesten
bewoners van Mutare weinig hoop. De belangrijkste rivier
is zwaar vervuild. De wegen zitten vol gaten en vrijwel alle
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wegen moeten opnieuw bestraat worden. Daarbij komt dat
meeste mensen in de stad waarschijnlijk niet in staat zijn een
verhoging van heffingen te betalen.
Hoe kan de raad (in samenwerking met de regering)
werkelijk vooruitgang boeken in voornoemde problemen
zonder financieel teveel van de mensen te vragen en de
mensen daarmee van zich te vervreemden?
We zijn ons bewust van de omvang van de taken die
ons wachten en onze eerste maatregel is er op gericht
om een transparante en kloppende administratie te
organiseren. Hopelijk trekt dat zowel lokale als buitenlandse
investeerders aan en zorgt dat voor de broodnodige banen
voor de lokale bevolking. We zijn er van overtuigd dat als
we vertrouwen kunnen opbouwen, de rijkere inwoners
van deze stad meer geneigd zijn ons te steunen bij onze
welzijnsprogramma’s.
De relatie tussen Mutare en Haarlem
De stedenband is gericht op samenwerking met alle groepen
die willen bijdrage aan de verbetering van de positie van de
armen in de stad, wil duurzame ontwikkeling bevorderen en
meer begrip tussen mensen met een verschillende culturele
en etnische achtergrond. De stedenband werkt samen met
de democratisch gekozen gemeenteraad, maar kan zich
niet verbinden met een politieke partij en blijft werken met
en voor de gemeenschap, zolang dat kan gebeuren met
ongewenste bemoeienis. Denkt u dat de stedenband dat goed
heeft gedaan?
Ik ben me ervan bewust dat de stedenbandprogramma’s
worden uitgevoerd onder het politieke radar. Nu er een
democratisch gekozen gemeenteraad en, nog belangrijker,
een democratisch gekozen regering is, denk ik dat jullie

programma’s nog effectiever kunnen zijn bij het oplossen
van sommige van onze welzijnsproblemen. Ik neem graag
kennis van wat jullie hebben bereikt in de stad.
Wilt u tenslotte nog iets zeggen?
Ons eerste doel bij het opbouwen van vertrouwen en
investeringen aantrekken is om onze afdeling financiën op
orde te krijgen. Met deze vraag wil ik graag in contact treden
met onze zustersteden en speciaal met Haarlem, met de
vraag ons te helpen met de aanstelling van zes accountants
voor zo lang als nodig om onze eigen handelen te bewaken
en om tevens verkeerd gebruikt geld te achterhalen zodat dat
kan worden gebruikt voor de vernieuwing van onze stad.
Cees Meijer

Manicaland uitslag verkiezingen
House of Assembly (2e kamer)
Total: 365457
MDC MT: 195738
ZPF: 147513
MDC AM: 11319
Others: 10887
Senate (1e kamer)
Total: 365756
MDC MT: 198315
ZPF: 148592
MDC AM: 9836
Others: 9013

Als u onderstaande bon invult en opstuurt naar:
Stedenband Haarlem-Mutare, Postbus 5508, 2000 GM Haarlem,
dan ontvangt u desgewenst meer informatie.
0
0

Ja, ik geef me op voor een gratis abonnement op de Stedenbandkrant
Ja, ik wil graag meer informatie over vrijwilligerswerk binnen de stedenband
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