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De Stedenband Haarlem -Mutare is in 1991 opgericht als werkstichting die de relatie tussen de zustersteden Haarlem en 

Mutare zowel inhoudelijk als praktisch vorm geeft. Uitgangspunt is een gelijkwaardige relaties tussen burgers, maatschappelijke 

organisaties en gemeentelijke overheden en diensten in beide steden. Sinds 2016 is de Stedenband door het wegvallen van een 

structurele subsidie van de gemeente Haarlem een vrijwilligersorganisatie. Er zijn geen betaalde medewerkers in loondienst. 

Wel kunnen er op projectbasis mensen worden ingehuurd. 

Doelstelling  

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 In Haarlem laten we de kracht van Afrika zien. Zo  geven we 

invulling aan onze solidariteit. In Mutare steunen we organisaties steunen die jonge 

mensen kansen geven om zich te ontwikkelen. Vanuit die optiek zijn er in Mutare 

huisvestingsprojecten, sport en gezondheidszorg, kunst  en onderwijsprojecten 

ondersteunt en opgezet. In Haarlem hebben we veel gedaan aan voorlichting en 

bewustwording waarbij we vooral ook de krachtige Afrikaanse cultuur een podium 

geven.   

 

 

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 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.  

Focus:  

Door afnemende medefinancieringsmogelijkheden zoals het rijksoverheid verbod aan corporaties en waterschappen om 

organisaties in het buitenland te ondersteunen, het wegvallen van de structurele subsidie van de gemeente, het rijks en 

provinciaal beleid om geen draagvlakversterkende activiteiten mede te financieren heeft er voor gezorgd dat we in Haarlem 

ons richten op culturele, klimaat gerelateerde en onderwijsprojecten.  In Mutare ondersteunen we nog steeds de organisaties 

die we in de afgelopen jaren hebben opgezet en die waar mogelijk zelfvoorzienend zijn geworden. Onze laatste acties in Mutare 

waren:   

• Een gemeenschapsgebouw realiseren (2017)   

• Het financieren van instrumenten voor een band van blinde muzikanten (2018)   

• Een onderzoek naar klimaatvluchtelingen in Mutare (2019)   

• De donatie van 1040 WakaWaka zonnelampjes voor Mutarese scholieren (2021)  

• Steunen van het Mutarees burgerinitiatief om de belangrijke rivier Sakubva River  schoon te krijgen (heden)  

• Culturele uitwisseling met kunstinstellingen en kunstenaars in Mutare (heden)  

Beloningssysteem  
Geen van de bestuurders krijgt een vergoeding of heeft nevenfuncties die een tegenstrijdig belang kunnen opleveren met de 

werkzaamheden voor Stichting Stedenband Haarlem-Mutare. Er zijn geen betaalde medewerkers in loondienst. Op projectbasis 

kunnen mensen worden ingehuurd.    



Speerpunten periode 2016 -2030.  

Invulling Global Goal Campagne.  

De afgelopen jaren hebben we ons, samen met anderen ingezet voor een duurzame, inclusieve en rechtvaardige samenleving. 

Daarbij gebruiken we de SDG’s als richtsnoer. Vanaf 2016 zetten we ons in om de gemeente Haarlem zich te laten aansluiten bij 

de Global Goal Campagne van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). In juli 2019 is dat gerealiseerd al zijn wij niet 

tevreden over de wijze waarop de gemeente hieraan invulling geeft. Afgelopen jaren hebben we een netwerk opgebouwd met 

organisaties in Nederland die zich ook bezig houden met invulling van de SDG’s. Wij zijn aangesloten bij het landelijke netwerk 

van lokale SDG initiatieven.  

  

Duurzaam Doel 4 Ontwikkelen en uitvoeren onderwijsprogramma’s rond wereldburgerschap  

• Voor de basisscholen hebben wij het onderwijsproject REIS NAAR MUTARE ontwikkeld dat met leskisten, 

handleidingen en een tentoonstelling beschikbaar is voor de scholen uit de regio Kennemerland.  

• Voor het middelbaar onderwijs hebben wij het programma Zimsurf 

ontwikkeld over het leven in Afrika.  

• Samen met Europese Partners hebben we in de periode 2016-2019 het 

onderwijsproject Citizenschool ontwikkeld. Een serious game om op de 

middelbare school Migratie bespreekbaar te maken in de klas. Dit 

werd mogelijk gemaakt door een bijdrage van Erasmus+  

• Samen met Europese Partners hebben we in de periode 2019-2022 het 

onderwijsproject Citizen Games ontwikkeld. Twee serious games om 

op de middelbare school Cyberpesten en Genderdiscriminatie 

bespreekbaar te maken in de klas. Dit werd mogelijk gemaakt door een 

bijdrage van Erasmus+  

• Samen met Europese Partners gaan we in de periode 2022-2025 het 

onderwijsproject Games for Goals ontwikkelen. Drie vernieuwende  

spelmethodes om in de bovenbouw van het basisonderwijs  het te hebben over wereldburgerschap, klimaat en 

duurzaamheid. Dit werd mogelijk gemaakt door een bijdrage van Erasmus+  

Alle door ons ontwikkelde programma’s  zijn gratis beschikbaar voor scholen en maatschappelijke instellingen.  

  

Klimaat / Cultuur / Duurzaamheid   

• Wij zijn aangesloten bij de Haarlemse Klimaatcoalitie en ontwikkelen 

met hen voorlichtingsactiviteiten.  

• We werken samen met de Foundation Max vd Stoel rond het thema 

klimaatrechtvaardigheid,   

• Voor de tweede keer organiseren wij samen met culturele 

instellingen het Ecotripfestival. Voor dit duurzaamheidsfestival zijn 

wij in 2023 de penvoerder.  

• Wij zijn in overleg met culturele organisaties in Zimbabwe waaronder 

de National Gallery over kunstuitwisselingsprojecten  

• In 2016, 2018 en 2022 organiseerden wij cartoonprojecten rond mensenrechten waar aansprekende internationale 

cartoonisten aan deelnamen.   

• We ondersteunen het burgerinitiatief in Mutare om de rivier de Sakubva River schoon te krijgen en zullen dit gaan 

verbinden met Haarlemse burgerinitiatieven voor het Spaarne. 

We blijven open staan voor ondersteuningsmogelijkheden van Haarlemse en Mutarese initiatieven.  

  

 


