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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de Stichting Stedenband Haarlem-Mutare. Sinds 2016 is de 

Stedenband door het wegvallen van een structurele subsidie van de gemeente Haarlem een 

vrijwilligersorganisatie.  

 

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. Hierbij gebruiken wij ook de relatie als uitdaging 

voor Haarlemmers om verder te kijken dan de eigen stadsgrenzen. Het lukt ons steeds beter om hier 

partners in te vinden. 

 

De Stedenband Haarlem-Mutare heeft net als de meeste organisaties ook in 2021 veel last gehad van 

de Covid-19-pandemie die de hele wereld geteisterd heeft. Deze pandemie heeft in Zimbabwe een 

veel grotere impact dan in Nederland. Vooralsnog is er in Zimbabwe geen zicht op een 

vaccinatieprogramma en is de daar geldende  lockdown ook dramatisch voor het inkomen van de 

bewoners. 

 

Haarlem, 30 mei 2022 

 

 

Bestuur Stedenband Haarlem-Mutare 
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Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
De Stedenband zet zich in om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties vorm te 

geven. Dat deed ze al in 2019 door het organiseren van de voorlichtingscampagne ‘Haarlem 

duurzaam in wereldperspectief’. De geplande vervolgacties rond de SDG’s werden vanaf maart 2020 

ernstig belemmerd door de uitbraak van de Covid-19-pandemie. Dit gold voor een groot deel van de 

activiteiten van de Stedenband na 14 maart 2020 toen Nederland in lockdown ging. 

 

lokale SDG burgernetwerken 

De Stedenband Haarlem-Mutare doet 

sinds 2021 mee aan de campagne lokale 

SDG burgernetwerken. Zij zijn het 

aanspreekpunt voor iedereen die lokaal 

al bijdraagt of zou willen bijdragen aan 

de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 

(SDG’s). 

De burgernetwerken bestaan uit 

individuen (vaak vrijwilligers) die zich 

georganiseerd hebben om samen aan 

de SDG’s te werken. SDG Nederland 

faciliteert de uitwisseling van inspiratie en successen en denkt mee over opschaling en impact.  

 

Duurzaam Regeerakkoord. 
Op woensdag 12 mei 2021 om 20.00 uur organiseerden wij in debatcentrum de Pletterij onder 

diverse gasten, onder wie oud-minister Joris Voorhoeve, burgemeester Jos Wienen, ondernemer 

Maurits Groen en directeur SDG Nederland Maresa Oosterman, in gesprek over de ‘Sustainable 

Development Goals’ (SDG’s). 

 
Deze ‘SDG’s’ zijn de 17 doelen die in 2015 door de Verenigde Naties, in samenspraak met ruim 8 

miljoen burgers en organisaties wereldwijd, zijn ontwikkeld om tot een gezonde en rechtvaardige 
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wereld te komen. SDG Nederland voert campagne om deze doelen opgenomen te krijgen in het 

nieuwe regeerakkoord, lees de oproep hier: http://duurzaamregeerakkoord.nl/. Daarnaast voert de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG, actie om de gemeenten ertoe te bewegen deze 

doelen na te streven. Met deze zes gasten gingen we in gesprek over de vraag of deze Duurzame 

Ontwikkelings Doelen een leidraad kunnen en moeten zijn voor een nieuw regeerakkoord. Maar ook 

over de manier waarop de gemeente Haarlem deze doelen kan en moet ondersteunen. Vele 

Nederlandse gemeenten gingen Haarlem daarin al voor.Het debat werdt gestreamd en is gratis te 

volgen via de website, YouTube-kanaal en Facebook- pagina van de Pletterij. Kijkers kunnen via de 

chat vragen stellen aan de sprekers. 

 

SDG Action Day op 25 september 
Zaterdag 25 september werd net als in veel andere steden in Haarlem de lokale SDG Action Day 

gevierd h ét Nederlandse evenement over de Sustainable Development Goals (duurzame 

ontwikkelingsdoelen). De lokale Action Day op 25 september is in Haarlem georganiseerd door 

Stichting Stedenband Haarlem-Mutare. 

 
 

 

Veilig en goed onderwijs is een belangrijke sleutel voor een duurzame en inclusieve samenleving. Op 

de SDG action Day werd een workshopmiddag georganiseerd over de onderwijsprogramma’s van de 

Stedenband Haarlem- Mutare. In Nederland is de stedenband actief met het ontwikkelen en 

uitvoeren van onderwijsprogramma’s voor het basis en middelbaar onderwijs rond 

wereldburgerschap. Alle Haarlemse deelnemers werkten actief mee in de workshop over het nieuw 

ontwikkelde Serious Game #YouToo, dat cyberpesten op de middelbare school bespreekbaar maakt. 
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Heel bijzonder is dat het spelconcept in wedstrijdverband is ontwikkeld met studenten uit Polen, 

Ierland, Portugal en Duitsland in Europees verband met ondersteuning van het Erasmus+ 

onderwijsprogramma 

 

Klimaat. 
De stedenband Haarlem-Mutare is deelnemer aan de Haarlemse klimaatcoalitie. Op 4 juli 

presenteerde de Haarlemse Klimaatcoalitie het 10 punten manifest voor een klimaatrechtvaardig 

Haarlem in de Haarlemmer Kweektuin. Het manifest werd aangeboden aan de fractievoorzitters van 

de lokaal actieve partijen.Het manifest doet tien aanbevelingen aan het lokaal bestuur om de 

klimaatcrisis aan te pakken. De punten beslaan verschillende domeinen waarop maatregelen nodig 

zijn: 

 

– Crisiscommunicatie & burgerparticipatie, 

– energieverbruik, 

– het opwekken van duurzame energie, 

– duurzaam bouwen, 

– groen & natuur, 

– voedsel, 

– de circulaire economie, 

– bedrijven, 

– mobiliteit 

– de oprichting van een rekenkamer voor het klimaat. 
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Het manifest geeft input voor alle politieke partijen in Haarlem om te kiezen voor een toereikend en 

rechtvaardig klimaatbeleid. De punten uit dit manifest kunnen worden opgenomen in de 

partijprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. 

 

Duurzaamheidsambassadeur van Haarlem Frénk van der Linden gaf een inleiding over de urgentie 

van de klimaatcrisis. Het manifest werd zelf kort toegelicht door de makers en aangeboden aan 

raadsleden/vertegenwoordigers van de aanwezige Haarlemse politieke partijen. 

 

Vertraging Afrikadag 

Voor de Afrikadag 2020 van de Max van der Stoelfoundation (FMS) hadden we een uitwisseling 

gepland met onze Mutarese coördinator Gift Sanyanga. De Afrikadag is doorgeschoven naar 2022 en 

dat geldt dus ook voor de Haarlemse en Mutarese deelname. Wel hebben wij en onze Mutarese 

partners meegewerkt aan een online survey van de FMS rond Climate Justice.  

 

 

Cartoonproject DE ONTMASKERDE MACHT 
We hadden het Cartoonproject ‘De ontmaskerde Macht’ voorbereid voor de Haarlemse Stripdagen 

2020, maar nu die dagen zijn doorgeschoven naar 2022 gaan wij het hoofddeel van dit project ook in 

dat jaar uitvoeren.  

 

CARTOONS, VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID  

Wel hebben we toen het kon op 2 oktober een bijeenkomst georganiseerd in de Pletterij over 

CARTOONS, VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID In het 

weekend van 1/2/3 oktober organiseert de STRIPDAGEN HAARLEM een stripweekend vooruitlopend 

op de Haarlemse stripdagen juni 2022. 

De Stedenband Haarlem-Mutare en debatcentrum de Pletterij organiseerden tijdens dit weekend het 

debat ‘Cartoons, tussen vrijheid van meningsuiting en maatschappelijke verantwoordelijkheid’. De 

aanleiding van dit debat wordt gevormd door gebeurtenissen als de aanslag op de redactie Charlie 

Hebdo, de Mohamed Cartoons, de onthoofding Samuel Paty en de bedreiging van een docent in 

Rotterdam naar aanleiding van een cartoon van Joep Bertrams. Het gaat dus over de frictie tussen 

vrijheid van meningsuiting en groepsbelediging. 

Aan het debat namen deel: Joep Bertrams, cartoonist, Tjeerd Royaards, hoofdredacteur The Cartoon 

Movement, Tonio van Vugt directeur Haarlemse Stripdagen – Stripdagen, Peter Koch cartoonist, 

moderator is Louis Pirenne. 
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Thema-avond verkiezingen Nicaragua 
Op 7 november 2021 zijn de 

verkiezingen in Nicaragua. 

Omdat alle serieuze 

tegenkandidaten van de 

huidige president Daniel 

Ortega in de gevangenis zitten, 

is het de verwachting dat hij 

ook na deze verkiezingen 

president blijft. Interessanter 

dan de verkiezingsuitslag zelf is 

de vraag hoe na 7 november 

de Nicaraguaanse 

maatschappij eruit gaat zien. 

Neemt de huidige 

staatsrepressie af, wordt de 

burgerlijke onvrede groter, is 

er kans op gewapend verzet? Hierover organiseren Stedenband Haarlem-Mutare, Nicaragua Comité 

Haarlem, Steungroep Nicaragua en debatcentrum De Pletterij een thema-avond op 12 november 

2021. 

We presenteerden daar een tentoonstelling van de Nicaraguaanse cartoonist Pedro X Molina over de 

situatie in Nicaragua en auteur JanGeert van der Post presenteert zijn pas verschenen boek ‘Kogels, 

dollars en ambities, macht en politiek in Nicaragua’ toe. 

 

Crowdfunding WakaWaka-lampjes 
Op 8 oktober kregen de kinderen van de Chirowakamwe basisschool in de Zimbabwaanse gemeente 

Mutare bezoek van de Nederlandse plaatsvervangend ambasadeur Eva van Woersem. Zij ontvingen 

dankzij Nederlandse donateurs duizend WakaWaka-lampjes, die op zonlicht werken. Deze duurzame 

lampjes vervangen de ongezonde olielampjes thuis zodat de kinderen ook in de avond veilig hun 

huiswerk kunnen maken. Dit werd mogelijk dankzij de gulle giften vanuit de WakaWaka Foundation 

en de duurzame Haarlemse beleggingsmaatschappij Stan&Wende. 

 

De Stichting Stedenband Haarlem-Mutare speelde daarbij een belangrijke bemiddelende rol. Met de 

zending werden tegelijk veertig lampjes meegestuurd voor de kinderen van de welzijnsorganisatie 

Wisekids Trust in de Zimbabwaanse stad Bulawayo. Dankzij de onderdirecteur van Housing & 

Community Services in de gemeente Mutare, Noel Mushangwe, en de Nederlandse ambassade in 

Zimbabwe kregen de kinderen begin oktober hun lampjes. De Nederlandse plaatsvervangend 

ambassadeur, Eva van Woersem , reisde speciaal naar Mutare om de WakaWaka’s officieel te 

overhandigen. 

 

Het plan ontstond twee jaar geleden, in oktober 2019, op de onderwijstentoonstelling ‘Samen maken 

wij een duurzame toekomst’ van de Stedenband in de Haarlemmer Kweektuinen. De Haarlemse 

duurzame ondernemer Maurits Groen bood aan via een crowdfundingsactie geld in te zamelen voor 

WakaWaka-lampjes. Dat leverde genoeg geld op om zeshonderd lampjes voor schoolkinderen te 
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verzenden. De duurzame beleggingsmaatschappij Stan&Wende voegde daar nog eens vierhonderd 

lampjes aan toe. De coördinator van de Stedenband in Mutare, Gift Sanyanga, stelde voor de lampjes 

uit te delen aan de kinderen van de gemeentelijke Chirowakamwe basisschool in de wijk 

Dangamvura. De school met 2.600 leerlingen ligt dicht bij recent ontwikkelde buurten, die nog niet 

zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. 

De Stedenband Haarlem-Mutare en de WakaWaka Foundation zetten hiermee een al langer 

bestaande band voort. In 2014 schonk de Stedenband zeshonderd lampjes. Dat was het directe 

resultaat van de samenwerking tussen zeven basisscholen in Haarlem en elf scholen in Mutare. De 

lampjes konden dankzij het Stedenbandkantoor in Mutare zonder importheffing het land 

binnenkomen en werden verdeeld onder de leerlingen die ze het hardst nodig hadden. 

 

Deze Haarlemse actie was een onderdeel van het toenmalige onderwijsprogramma Een reis naar 

Mutare (nu: Een reis voorbij de evenaar), waarbij kinderen op een door henzelf verzonnen manier 

geld inzamelden. De Stedenband werkte samen met de WakaWaka Foundation, NME Haarlem 

(Natuur- en Milieueducatie) en Ronald van Zon Advies. De scholen die destijds meededen: Bos en 

Vaart School, Bos en Duinschool (Bloemendaal), De Dolfijn, De Talenten, De Molenwiek, De 

Haarlemse Montessorischool, Basisschool de Wadden (locaties Boerhaavewijk en Molenwijk) en 

Basisschool de Piramide. De Nederlandse ambassadeur in Zimbabwe werkte ook toen mee aan de 

symbolische overdracht op de school, met als belangrijk aandachtspunt de verbondenheid tussen de 

Nederlandse en de Zimbabwaanse schoolkinderen. 
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Onderwijsprogramma’s 
Ook voor onze onderwijsprogramma’s had de pandemie grote gevolgen.   

 

Reis voorbij de Evenaar 
In 2019 hebben we dit onderwijsprogramma voor de basisschool met veel fysieke elementen 

ontwikkeld. Het was klaar om in 2020 geïntroduceerd te worden. Door de lockdown hebben we dit 

programma tot nader order uitgesteld. 

 

Zimsurf 
Het 

programma Zimsurf, een serious game voor het middelbaar onderwijs uit 2010, was aan een update 

toe. In 2020 heeft een werkgroep van de Stedenband met een stagiaire van de opleiding HBO-ICT 

Game Development aan de Hogeschool van Amsterdam gewerkt aan een technische en inhoudelijke 

update. Het serious game wil middelbare scholieren op een aansprekende en speelse manier 

betrekken bij diverse onderwerpen, zoals de duurzame ontwikkelingsdoelen.  

De testfase hiervan is beschikbaar via ww.zimtest.nl/Zimsurf/Webpaginas/index.html . 

Het programma wordt in 2022 verder ontwikkeld. 
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Citizen Games 
Als vervolg op ons vorig Europees onderwijsproject Citizenschool werkt de Stedenband sinds 

september 2019 samen met Europese partners aan een nieuw onderwijsprogramma. In dit project 

Citizen Games worden uiteindelijk twee serious games ontwikkeld. Een voor de onderbouw en een 

voor de bovenbouw. Deelnemende partners zijn: Stedenband Haarlem-Mutare (Nederland),  KuriOz 

(Frankrijk), Universiteit Lodz (Polen), Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen (België),  Dundalk 

Institute of Technology (Ierland), Instituto Superior Politechnico GAYA (Portugal), Universiteit 

Norhousen (Duitsland).  

 

 Door corona 

werd ook de 

ontwikkeling 

van ook dit 

project 

vertraagd. De 

planning was 

om voorjaar 

2020 tijdens 

een tiendaagse 

‘mobility’ 

(samenkomst)  

met vijftig 

studenten van 

vijf Europese 

hogescholen gameconcepten te ontwikkelen. Door het reisverbod is een programma ontwikkeld om 

de studenten online te laten samenwerken. De voorbereidingen hiervoor zijn in 2020  gedaan en de 

online mobility is in maart 2021 uitgevoerd. Ook hebben we in het najaar van 2020 ons programma 

getoond op de SDG Action Day en hebben we een workshop gegeven tijdens de Erasmus+ dagen.  

Maandag 15 maart is de ‘INTENSIVE WEEK’ gestart van het internationale onderwijs-ontwikkelproject 

Citizen Games voor 43 studenten uit Polen, Ierland, Duitsland en Portugal. Deze week ontwierpen zij 
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in 9 teams digitale gameconcepten. Met als onderwerpen: Plastic Soup, Cyber pesten en 

Burgerrechten en -plichten. Eind van de week heeft een internationale jury het beste spelconcept 

gekozen. 

Eén spel ervan wordt gekozen om verder uit te ontwikkelen door het Dundalk Institute of 

Technology. Dat spel #YouToo hebben we dit voorjaar proef laten draaien op school.  Daarvoor 

organiseren wij testlessen in zeven landen. Die zijn gratis en worden door ons team gegeven. De 

financiering van het project valt onder Erasmus+ van de Europese Unie. 

Bij vorige projecten kwamen de studenten fysiek bij elkaar. Nu vindt door de coronapandemie de 

hele studentensamenwerking plaats in een digitale leeromgeving. Ook voor ons is dit een heel 

nieuwe manier van samenwerken. Een innovatief spannend experiment. 

 
Het project Citizen Games startte in september 2019 en loopt tot in 2022. Trefwoorden zijn 
burgerschap, migratie, tolerantie, Interculturaliteit en wederzijds respect. Doelgroepen zijn 
jeugdwerkers en docenten, en studenten en leerlingen binnen en buiten de school. Daarbij wordt 
gebruikgemaakt van de kennis en interesse van studenten aan de deelnemende hogescholen. Er 
worden twee Serious Games ontwikkeld voor het middelbaar onderwijs. Voor de onderbouw is 
inmiddels het spel #YouToo over cyberpesten vrijwel gereed. Voor de bovenbouw worden in januari 
2022 in Porto tijdens een tiendaagse studentensamenwerking zes spelconcepten ontwikkeld. Het 
meest succesvolle spel wordt daarna uitgewerkt tot een nieuw lesmiddel. Tegen de zomer van 2022 
komt ook dit spel in zes talen beschikbaar voor het middelbaar onderwijs. 
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Deelname aan de landelijke Zimbabwedag. 
De landelijke Zimbabwedag, dit jaar 

op zaterdag 16 oktober, was weer 

een dag vol inspiratie, dialoog en 

verbinding. De Stedenband Haarlem-

Mutare reisde met drie leden af naar 

de bijeenkomst in Amersfoort, die 

ieder jaar wordt georganiseerd door 

het Platform Zimbabwe. Deze 

organisatie brengt Nederlandse 

particuliere initiatieven met elkaar in 

verbinding en stimuleert zo 

samenwerking en kennisdeling.iverse 

interessante sprekers kwamen aan 

het woord. Esly van Dam van 

@wildeganzen, sprak over het belang 

van gemeenschapsparticipatie en het centraal stellen van lokale kennis en actoren. Hugo Knoppert, 

coördinator van het Zimbabwe Europe Network (ZEN), vertelde over de recente ontwikkelingen in 

Zimbabwe en Willem Klaassen gaf namens @tearfund een inkijkje in de projecten van deze stichting 

in het land. Naomi Tuinstra, landenmedewerkster bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, gaf een 

korte presentatie over de rol van Nederland in Zimbabwe. 

 

Het was een bruisende dag vol nieuwe ontmoetingen en interactie, met onder andere @egletwataku, 

die een duurzame kledinglijn heeft opgezet geïnspireerd op haar thuisland Zimbabwe. 
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Communicatie: sociale media, pers, website 
 

Doel:  bereiken van een breed publiek over 

ontwikkelingssamenwerking; kennismaking met 

het leven van mensen in een stad in Afrika.    

De website is volledig gemoderniseerd. De site 

heeft nu een  eigentijdsere uitstraling. Een 

vrijwilliger beheert deze website.  

Er is ook in 2021 op vele manieren 

gebruikgemaakt van de sociale media. De 

Stedenband beheert haar eigen facebookpagina 

en ook de facebookpagina’s Hardlopen voor 

Mutare en City Link Haarlem-Mutare. Op 

YouTube verschijnen regelmatig filmpjes over de 

activiteiten. De Stedenband voert een actief 

beleid naar de regionale media met 

persberichten en andere vormen van Free 

Publicity.   

 

Ook op de facebookpagina’s van de Nederlandse 

Frame Voice Report Groep en SDG-Nederland 

community,  zijn regelmatig berichten gepost.  
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JAARREKENING 2021 Stichting Stedenband Haarlem-Mutare 
 Rekening Begroting Rekening 

Baten 
 20212021 2020 

Overhead 
Uitgaven  €          7.017 €             - 

€                   

9.170 
Inkomsten €          2.500 €             

- 

€                 

12.608 

Saldo €        -4.517 €             - €                  

3.438 

Citizen Games 

 Uitgaven  €          9.872 €             - 
€                   

7.624 
Inkomsten €        15.266 €             - 

 

€                   

7.624 

Saldo €          5.394 €             - €                       - 

Exploitatiesaldo €             877 €             - 
€                   

3.438 
Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar het jaarverslag. De 

kosten voor de overhead bestaan voor het belangrijkste deel uit de huur van 

de kantoorruimte en de diverse bureaukosten. Ook de kosten van overige 

activiteiten worden te laste van deze post gebracht.  
De inkomsten bij de overhead bestaan uit diverse donaties en worden 

aangewend voor kleine projecten. 

Het project Citizen Games is een belangrijke activiteit binnen de stichting. De 

bijdrage voor 2021 bestaat uit een bijdrage voor de werkzaamheden in dat 

jaar en de afrekening van de bijdragen van de voorgaande jaren. 

Het exploitatiesaldo is toegevoegd aan het eigen vermogen. 

 


