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p/a subsidiebureau 
Haarlem 

Onderwerp: prestatieplan 2015 

Haarlem, 29 juli 2014 

Geacht College, 

Hierbij bieden wij nu het prestatieplan 2015 aan. Eerder boden wij dit u al aan om te 
voldoen aan de uitvraag 2014-2015 voor het sociale domein. 

Zoals bekend zijn wij in afwachting van een besluit van de EU op onze full Proposal voor het 
onderwijsproject Global Quest. Wij verwachten een besluit hierover deze of volgende 
maand.. 

Met vriendelijke groeten. 

Namens het bestuur. 

Dik Bol 
Coördinator 

Bijlagen: 
isidiefo rrutilier 
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• Begroting 2015 

Stichting Stedenband Haariem-Mutare 
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Bezoekadres: Mondiaal Centrum, Lange Herenvest 122 te Haarlem 
E-mail: mutare@antenna.nl Website: http://www.haarlem-mutare.nl 
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Uiterste indieningsdatum: jaarlijks per 1 augustus 
T.a.v. Gemeente Haarlem Subsidiebureau, Postbus 511,2003 PB Haarlem 

Aanvraagformulier 
Haarlem subsidie gemeente haarlem 

i 
Gegevens aanvrager : | 

Naam organisatie en koepelorganisatie: Stichting Stedenband Haariem-Mutare Datum aanvraag: 29 juli 2014 

Correspondentieadres: Postbus 5508 H j 
(bij voorkeur postbus opgeven!) t—' 

Postcode en woonplaats: 2000 GM Haarlem 

Telefoonnummer: 023-5342008 E-mailadres: info@haarlem-mutare.nl 

Hoogte egalisatiereserve: _0 
(indien aanwezig) 

IBAN nummer waar de subsidie op gestort wordt: NL45INGB0003823435 

Informatie subsidie 

Subsidiejaar; 2015 Aangevraagd subsidiebedrag: 1 0 0 0 0 0 

U dient uw prestatieplan en eigen begroting, balans en financiële jaarstukken mee te sturen. Aanvraagformulieren waarbij de 
bijlagen ontbreken worden niet in behandeling genomen. Wij verzoeken u als stichting/vereniging bij de eerste aanvraag een kopie 
van uw bankafschift, een exemplaar van de oprichtingsakte en de statuten mee te sturen. De algemene subsidieverordening kunt u 
vinden op: www.haarlem.nl/subsidies 

Ondertekening: 

P l a a t s : Haarlem 

D a t U m : 29 juli 2014 

Naam voorzitter/secretaris: _ , v , . 
R. de Nieuwe 

Handtekening voorzitter/secretaris: 

i U heeft dit formulier correct en naar waarheid ingevuld. U kunt dit formuiier opslaan voor uw 
eigen administratie. Voor de aanvraag dient u het uit te printen en te ondertekenen 



STICHTING STEDENBAND HAARLEM-MUTARE 2015 

Begroting Begroting Rekening 
2015 2014 2013 

Baten 

Gemeente Haarlem 72.800 59.500 49.174 
Gem Haarlem coördinatie Mutare 21.500 22.500 22.500 
Idem, sport coördinatie 0 26.000 26.000 
Onderwijsproject 500 500 0 
Huisvestingsproject 0 0 2.950 
Zimsurf 5.700 5.700 5.733 
Gezondheidsprojecten 0 0 0 
Sportprojecten 0 0 0 
Cultuurprojecten 0 0 0 
Impulsis 20.000 20.000 40.078 
Overige projecten 0 0 0 
Overige inkomsten 2.500 3.000 585 

Totale baten 123.000 137.200 147.020 

Lasten 

Overhead Haarlem 74.000 85.100 66.781 
Personeelskosten 50.000 63.000 46.346 
Reis- en verblijfkosten 2.000 1.600 652 
Huisvestingskosten 8.500 8.500 8.132 
Kantoorkosten 11.000 10.000 9.651 
kosten accountant 2.500 2.000 2.000 

Overhead Mutare 25.500 27.600 23.600 
Personeelskosten (allowances) 16.500 18.600 14.600 
Huisvesting/kantoor en vervoer 9.000 9.000 9.000 

Communicatiekosten 3.500 4.500 3.468 
Website 3.500 4.000 3.468 
Activiteiten 0 500 0 

Sub-totaal 103.000 117.200 93.849 

Projecten 
Sport 0 0 0 
Cultuur 0 0 0 
Huisvesting 0 0 2.950 
Gezondheid 0 0 44.367 
Onderwijs 0 0 0 
Impulsis 20.000 20.000 0 
Overig 0 0 0 

Sub-totaal 20.000 20,000 47.317 

Totale lasten 123.000 137.200 141.166 

Exploitatie saldo 0 0 5.854 
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S T E D E N B A N D 

Prestatieplan 2014-2015 
Aangepast voor de transitie Sociaal Domein Stedenband Haariem-Mutare 

C I T Y L I N K 

Haarlem, 27 februari 2014 
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Inleiding 

Voor u ligt het prestatieplan van de stedenband Haariem-Mutare 2014-2015. Dit prestatieplan is op verzoek van de gemeente Haarlem aangepast aan 
de nieuwe subsidiesystematiek die de gemeente Haarlem vanaf dit jaar zal uitrollen in het zgn. sociale domein. Een eerdere versie van dit 
prestatieplan is ingediend in juni 2013. Op verzoek van de gemeente Haarlem hebben wij de onderdelen die binnen de gemeentelijk uitvraag vallen 

4 rond het sociale domein herschreven. 

De stedenband werkt aan het reorganiseren van de eigen organisatie in Haarlem en Mutare. Dat is nodig doordat wij steeds minder middelen van de 
overheid en de institutionele ontwikkelingsorganisaties beschikbaar krijgen. De financiering van de essentiële activiteiten van de stedenband zal 
daardoor steeds meer via particulieren en bedrijfsleven tot stand moeten komen. Het transformatieproces om activiteiten via crowdfunding te 
financieren is niet eenvoudig maar hier zal ook in 2014 veel aandacht voor zijn. 

We blijven in 2014 actief op het gebied van huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, milieu, cultuur en sport. Voor het huisvestingsproject 
ondersteunen we hierin de nieuwe stichting Huisvesting. Zoveel mogelijk zijn activiteiten wederkerig. Ze worden uitgevoerd en opgezet in 
samenwerking met de mensen in Mutare. In Mutare zijn onze activiteiten met name gericht op projecten die ten goede komen aan mensen zelf, met 
name de armen en door de mensen zelf uitgevoerd. Belangrijk zijn de jongeren die worden ondersteund en opgeleid, waaronder veel schoolverlaters 
die anders kansloos zijn in de samenleving. Lokale organisaties worden opgebouwd en ondersteund. Juist in deze tijd is het nodig om het particulier 
initiatief in Mutare te blijven ondersteunen. Want vrienden in nood laat je niet in de steek. 
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in Haarlem en Mutare 

Bestuur in Haarlem 

Het bestuur van de Stedenband in Haarlem bestaat uit zeven leden en komt 10 maal per jaar bijeen om de lopende zaken te bespreken en besluiten te 
e nemen op voorstellen van de staf. Het bestuur heeft tweemaal per jaar een gesprek met het gemeentebestuur. 
7 

Sinds 2010 zijn de gemeentelijke gelden voor de coördinatie in Mutare gedelegeerd aan de stedenband. In Mutare is er een Mutare City Link Board 
opgezet die de staf in Mutare aanstuurt. De Board in Mutare is verantwoordelijk voor de contacten met de gemeente Mutare, de uitvoering van de 

\ projecten in Mutare en het overleg met partners. 
i 
4 Staf in Haarlem 

De Stedenband heeft sinds 2013 geen betaalde staf meer maar enkel 1 coördinator. Deze stuurt de vrijwilligers en de stagiaires aan. Het accent van 
werk van de betaalde coördinator komt in 2014 meer op die van coach voor de vrijwilligers en begeleiding stagiaires te liggen. Op 27 februari 2014 
heeft de stedenband een zevental vaste vrijwilligers en een 12 tal stagiaires/trainee die een of meerdere dagen op kantoor werken in Haarlem. Voor 
een deel van de vrijwilligers kunnen de werkzaamheden gezien worden als dagbesteding. Geworven wordt via onder meer de werkwinkel van het 
RIBW en de vrijwilligerscentrale. 

Stages 
De Stedenband biedt al jaren gelegenheid tot het lopen van stage aan studenten van MBO, HBO en WO. De stedenband is geaccrediteerd door o.m. 
het GGG als leerbedrijf voor de Grafimedia. In 2013 zijn wij tevens erkend als leerbedrijf door Kenwerk voor de MBOopleiding Leisure&Hospitality. 
Tevens hebben wij in Haarlem en Mutare een erkening van Calibris als leerbedrijf voor ClOSstudenten. Tevens vinden er uitzendingen plaats voor studenten die aan 
de Hogeschool van Amsterdam de minor werken in ontwikkelingslanden volgen. 

In het schooljaar 2013-2014 bieden wij op dit moment een leerwerkplek voor: 
• Vijf l e jaars studenten HBO sportmanagement en ondernemen 
• Eén 4e jaars HBO student Algemeen Lichamelijk Opvoeding van de HVA 
• Een 4e jaars HBO student Sport en bewegen van INHOLLAND 
• Eén student aan de Johan Cruijf academie 
• Twee studenten crosmedia publishing van het Nova College [2x3 maanden] 
• Twee studenten ICTbeheer van het Nova College (2x3 maanden 
• Een traineeschap voor een student geschiedenis 
• Een traineeschap voor een universitair student communicatie 
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Dit voorjaar zal er worden geworven voor zes tot acht stageplaatsen voor het schooljaar 2014-2015. Zoals het er nu naar uitziet komen de volgende 
stageplaatsen beschikbaar. Of en hoe deze zullen worden ingevuld is ook afhankelijk van het aanbod van stagiaires. 

• Stage CIOS student voor activiteiten op de basisscholen in kader van een reis naar Mutare en ondersteuning bij stages van CIOS sers in 
Mutare 

• HBO studenten sport voor het ontwikkelen van sport/sponsoring activiteiten in Haarlem 
3 • HBO/MBO student voor videomontage/beheer Facebook/evt website 

• HBO/WO Pedagogiek/CMV student voor het ondersteunen van de onderwijsactiviteiten en het ontwikkelen van onderwijs en of culturele 
7 activiteiten in Haarlem en Mutare 
ja 

• HBO/WO Pedagogiek/CMV student voor het ondersteunen van de theateractiviteiten in Mutare en andere culturele activiteiten in Haarlem en 
i 
4 Mutare 
t • HBO/WO student voor organiseren van de activiteiten / campagne 100 faces 

• HBO/WO student smal business voor het ontwikkelen van een verdienmodel voor educatieve uitzendingen naar Mutare 
8 
5 

Vrijwilligers 
De Stedenband heeft zeer verschillende vrijwilligers. Sommigen vrijwilligers zijn betrokken als adviseur, anderen voeren praktische activiteiten uit, 
anderen werken enkele dagdelen op het kantoor of zijn intensief betrokken bij projecten. 

• Administratief medewerker 
• Coördinator culturele projecten 
• Coördinator educatieve projecten wordt ingevuld door Kees van Dooren 
• Leden redactie / redacteur 

• Marktmeester: beheerd de informatiekraam en zorgt voor bezetting tijdens stedelijke activiteiten 

Staf in Mutare 
In Mutare zijn 4 stafleden actief. Ze coördineren de activiteiten van sport, cultuur gezondheidszorg en huisvesting. Ze worden ondersteund door een 
beheerder voor het Hobhouse community centre en een bibliothecaris van de community Library in de wijk Hobhouse. Voor sport is er naast de 
coördinator een field officer en een beheerder van de fitnessruimte. Ze vallen sinds medio 2010 onder de Mutare City Link Board. Er vindt regelmatig 
overleg plaats tussen de staf in Mutare en Haarlem. De Board is de counterpart van het bestuur van de Stedenband. Naast de staf ondersteund de 
Haarlemse stichting de 25 sportleaders, 25 peer educators en 50 caregivers in Mutare. 
Financiële kaders 
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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 en vraagt meer veel inzet bij acquisitie, monitoring en evaluatie. 

Voor het uitvoeren van haar activiteiten is de Stedenband al enige jaren bezig om via het bedrijfsleven en particulieren financiering te vinden. In dit 
kader startte in 2011 de campagne 100 FACES. In deze campagne krijgen de 25 sportleaders, 25 peer educators en 50 caregivers in Mutare een 
gezicht en wordt het publiek gevraagd hun werk financieel te ondersteunen. Ook in 2014 loopt deze campagne door. De Stedenband zal zich ook in 
2014 moeten blijven oriënteren op mogelijke financiering van haar organisatie en activiteiten. Dit temeer daar de gemeente tijdens de vaststelling 
van de begroting 2014 heeft besloten om de stedenband voor de sportcoordinatie voor €. 13.000,- te korten. 

Maatschap Beleids Prestatie Toelichting Prestatie Bijdrage aan Gebruik Schaalgrootte Kosten Baten 
pelijk effect doelstelling doelgroep en indicatoren uitgangspunten basisinfra inzet 

werkzaam sociaal domein structuur 
heden 

Volwassen Burgers in 10 vrijwilligers Doelgroepen 10 mensen uit -Actief Door actief te Stedenband is Gemeen Opbrengesten 
Haarlemmers Haarlem zetten krijgen een zijn bezoekers de doelgroep burgerschap zijn in het een voor deze telijke uit sponsoring 
doen mee aan zich in voor de zinvolle vrijwilligerscen zijn langer dan Goed doen voor kantoor van de doelgroep een bijdrag en 
de eigen dagbesteding trale en een halfjaar anderen stedenband stedelijke e2014 fondsaanvrage 
ontwikkelingss samenleving, en en werken in werkwinkel actief is als -Versterken maken deze voorziening. Zij 73.000, n 
amenwerking die in andere het netwerk RIBW vrijwilliger. eigen kracht en vrijwilligers wonen 
in de Haarlemse landen. van de eigen geen gebruik zelfstandig door 
samenleving stedenband. netwerken van de hele stad. 

Hieronder ook specialistische maar hun 
mensen met dagbesteding. netwerk ligt in 
een lichamelijke het centrum 
beperking van de stad. 

De jeugd heeft longeren zetten Begeleiding van Haariem- In 2014 zijn 14 -Actief Netwerkverster Inzet voor Zie Zie boven 
stagewerkpleke zich in voor de stagekrachten Mutare is stagiares burgerschap -king realiseren studenten uit boven 
n en doet samenleving en trainees gecertificeerd begeleid in hun -Versterken door gebruik te de gehele 
daarmee kennis vanuit hun als leerbedrijf stagetraject eigen kracht en maken van de MRAregio 
op mee te doen eigen opleiding door Kenwerk, eigen relatie met 
aan de en bouwen aan Calibris en het netwerken Nova College, 
samenleving hun netwerk. COG CIOS, 

INHOLLAND en 
HVA. 
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2. Activiteiten in Haarlem en Mutare 

2.1 Onderwijs 

Een reis naar Mutare 
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0 Doel: leerlingen van basisscholen kennis laten maken met het dagelijks leven van kinderen in een stad in Afrika. 
Ï 

'Een reis naar Mutare' bestaat uit een lespakket met 8 themaleskisten en een tentoonstelling en een sportmodule gericht op kinderen van het 
basisonderwijs. Per groep is een apart lespakket gemaakt, gericht op onderwerpen die aansluit bij de belevingswereld van de leerling. Voor elk 
lespakket is een leskist met Afrikaanse materialen beschikbaar. Daarnaast is een sportpakket toegevoegd, gericht op alle groepen onder de titel 'Back 
to Basic' en twee speurtochten Afrikaanse kunst - een voor jongere leerlingen, een voor oudere leerlingen - verbonden aan de beeldenroute in de 

f Damast- en Spaarnoogstraat in Haarlem en een cursus Afrikaanse muziek. 
8 
5 
6 Het lespakket wordt aangeboden aan alle Haarlemse basisscholen voor een sterk gereduceerd tarief (van €. 250 naar €. 50,-) waarbij de 

deelnemende school een inspanningsverplichting aangaat om een fondswervende activiteit voor de stedenband te verrichten. 

We verwachten dat in 2014 dit programma wordt uitgevoerd door 6 scholen met in totaal 2.000 leerlingen. Voor 2015 verwachten we hetzelfde. 

In het schooljaar 2013-2014 is er een combinatie ontwikkeld met de WaKaWaKa foundation waarbij Haarlemse scholen zullen worden gekoppeld 
aan scholen in Mutare. 
Het doel daarvan is meerledig. Voor de scholen in Haarlem en Mutare is de koppeling een vorm van wereldburgerschapsontwikkeling. Kennismaking 
met diversiteit vergroot het referentiekader van de leerlingen en de leerkrachten. De Haarlemse scholen wordt gevraagd om geldgenererende 
activiteiten te ondernemen om met de opbrengst daarvan het aanschaffen van Wakawakaverlichting mogelijk te maken en daardoor alle negatieve 
gevolgen van fossiele verlichting (brandgevaar, luchtvervuiling, C02 uitstoot] te elimineren. Ondersteunt door het NME worden de leerlingen 
geïnformeerd over duurzaamheid in diverse vormen. 

Een reis voorbij de Evenaar 
Doel: leerlingen van basisscholen kennis laten maken met het dagelijks leven van kinderen in Afrika door middel van digitale leermiddelen. 

In 2014 wordt een aanvang gemaakt met 'Een reis voorbij de Evenaar' doel is een programma te maken voor het digitale schoolbord dat in het 
verlengde ligt van 'Een reis naar Mutare'. Het gaat hierbij niet om een eenvoudige omzetting van het bestaande programma naar een digitale versie, 
maar het geheel herzien van het onderwijspakket en daarbij gebruik maken van de mogelijkheden van het digitale schoolbord. 
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Voor de realisering van dit programma is samenwerking nodig met een Hogeschool - stages van studenten voor de digitale component - en 
H Universiteit - voor de onderwijsinhoudelijke kant. 
a. 
a. 

Educatief lesprogramma Zimsurf 
Doel: middelbare scholieren laten kennismaken met de problemen van een land in Afrika. 

3 
a 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. Tevens zijn 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 Scholengemeenschap. 

4 
J In 2014 is het doel om het Zimsurf programma door tenminste 10 scholen te laten worden opgenomen in het lespakket. Met de structurele subsidie 

digitaal schoolplein van de gemeente Haarlem wordt een deel van lopende kosten van dit onderwijsprogramma betaald. 

Global Quest 

Eind januari heeft de stedenband bij de Europese Unie Europa het onderwijsproject Global Quest ingediend. Het heft een looptijd van drie jaar en van 
de EU word teen bijdrage van 3.6 miljoen gevraagd. Het project is ingediend samen met de steden: Lochem, Nederland, Kortrijk en Genk, België en 
Lanckorona, Polen. De steden Angers, Frankrijk en Osnabrück, zijn ook geïnteresseerd in deelname maar hebben het project niet mee ingediend. Een 
andere geïnteresseerde partij is de Global Highschool in Denenmarken. Begin april verwachten we te horen of we dit project verder kunnen 
uitwerken. Een veelbelovend initiatief dat jongeren dichter bij elkaar kan brengen 

Het doel van het project is het met elkaar communiceren van studenten uit tien Europese steden en zustersteden uit ontwikkelingslanden. Met als 
resulteert een beter wederzijds begrip en waardering tussen de verschillende culturen . Het integreert generatie van morgen in een geglobaliseerde 
wereld en geeft de deelnemers waardevolle inzichten in de dagelijkse realiteit van hun collega's in andere landen . De belangrijkste boodschap is dat' 
wat een individu hier doet, heeft gevolgen daar' ( Een les van 2008 : Wereldburgers School TV). 

Global - Quest is een uitbreiding van twee succesvolle educatieve programma's te weten Zimquest van de stedenband Haariem-Mutare en de 
Millennium Battle van de NCDO met een bewezen track records . Uit een impactanalyse gemeten in 2010 bleek dat het laatste programma heeft 
geleid tot een veranderde houding en verdiept inzicht in de Millennium doelen en wat men kan veranderen / beïnvloeden zichzelf. 

Hoe werken studenten met Global - Quest ( GQ? 
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Na een grondige introductie van hun respectievelijke steden, zullen de studenten worden opgedeeld in paren en in combinatie met collega's in een 
overeenkomstige stad . In de daaropvolgende tien weken zullen de studenten beter kennis met elkaar te krijgen door het maken van online 
opdrachten, communiceren over hun respectieve samenlevingen en landen en de integratie van persoonlijke levensverhalen . Daarnaast zal elk team 
gezamenlijk een kleinschalig project ( of idee ) bedenken die bijdragen aan de realisatie van een van de millenniumdoelen . Aan het einde van deze 
tien weken worden de projecten beoordeeld door een internationale jury. De 55 winnende teams krijgen de kans om deel te nemen aan een week 
lang een uitwisselingsprogramma. 

3 
0 
- • Doelstellingen: 

• Bewustzijn en kritisch inzicht in een onderling afhankelijke geglobaliseerde wereld te ontwikkelen . 
• Deelnemers van het project kunnen mondiale ontwikkelingsvraagstukken analyseren en begrijpen. Ze ontwikkelen inzicht in de gevolgen 
van deze problemen op het persoonlijke niveau van elk individu. 
• Om de instrumenten te bieden aan de deelnemers om hun rol te vervullen als verantwoordelijke burgers van de wereld. 

4 • Om een gevoel van gemeenschappelijke menselijkheid en solidariteit, gedeeld met andere wereldburgers ontwikkelen 
i 
8 
5 

Tijdschema: 

Eind januari is de concept note ingediend. Het is te verwachten dat april 2014 er een besluit valt of we dit project verder mogen uitwerken in een zgn 
full proposal. Dit zal twee maanden later voltooid dienen te zijn en de verwachting is dat dit najaar 2014 zal zijn beoordeeld door de EU. Uitvoering 
zal in 2015 aanvangen. 
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Prestatie/ 

product 

Omschrijving 

(inhoud en bereik) 

SMART doelstelling/doelgroep/effect Kosten 

Reis naar 
Mutare 

'Een reis naar Mutare' bestaat uit een lespakket met 8 themaleskisten en een 
tentoonstelling en een sportmodule gericht op kinderen van het 
basisonderwijs. Per groep is een apart lespakket gemaakt, gericht op 
onderwerpen die aansluit bij de belevingswereld van de leerling. Voor elk 
lespakket is een leskist met Afrikaanse materialen beschikbaar. Daarnaast is 
een sportpakket toegevoegd, gericht op alle groepen onder de titel 'Back to 
Basic' en twee speurtochten Afrikaanse kunst - een voor jongere leerlingen, 
een voor oudere leerlingen - verbonden aan de beeldenroute in de Damast- en 
Spaarnoogstraat in Haarlem en een cursus Afrikaanse muziek. 

Doel: leerlingen van basisscholen kennis laten 
maken met het dagelijks leven van kinderen 
in een stad in Afrika. 
We verwachten dat in schooljaar 2013-2014 
dit programma wordt uitgevoerd door 6 
scholen met in totaal 2.000 leerlingen. Tot op 
heden zijn voor dit schooljaar aangemeld: 
De Piramide, 
Don Bosco 
De Meer 
Parkrijkschool 

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

Reis voorbij 
de evenaar 

In 2013 wordt een aanvang gemaakt met 'Een reis voorbij de Evenaar' doel is 
een programma te maken voor het digitale schoolbord dat in het verlengde ligt 
van 'Een reis naar Mutare'. Het gaat hierbij niet om een eenvoudige omzetting 
van het bestaande programma naar een digitale versie, maar het geheel herzien 
van het onderwijspakket en daarbij gebruik maken van de mogelijkheden van 
het digitale schoolbord. 

Doel: leerlingen van basisscholen kennis laten 
maken met het dagelijks leven van kinderen 
in Afrika door middel van digitale 
leermiddelen. 

In 2014 wordt er verder gewerkt aan de 
ontwikkeling van dit lesprogramma 

Geschatte Ontwikkelkosten €. 50.000,-

Zimsurf 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. Tevens zijn een aantal profielen 
toegevoegd zoals die van watermanager. 

Doel: middelbare scholieren laten 
kennismaken met de problemen van een land 
in Afrika. 
n 2014 is het doel om het Zimsurf programma 
door tenminste 10 scholen te laten worden 
opgenomen in het lespakket. Met de 
structurele subsidie digitaal schoolplein van 
de gemeente Haarlem wordt een deel van 
lopende kosten van dit onderwijsprogramma 
betaald. 

Kosten bestaan uit werving, hosting 
onderhoud en support 

Zijnde €. 7.500,-

Global Quest ICT battle voor middelbare studenten in 10 Europese steden en 4 steden in 
ontwikkelingslangen 

Met 40.000 deelnemende studeneten tussen 
15 en 18 jaar. 

3.6 miljoen euro van de EU 
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a 2.2 Sport 

n In 2014 zullen er veel activiteiten met betrekking tot sport en educatie worden georganiseerd door de Stedenband Haariem-Mutare. Veel van de 
3 activiteiten die in 2013 zijn ingezet zullen voortgang vinden in 2014. Speerpunten zijn: fondsenwerving, stages, evenementen en clinics en 
131 sportprojecten. 

In Mutare zal er weer volop gewerkt worden met het trainen van zgn. coaches die op vrijwillige basis sport in de wijken organiseren. Daarnaast 
worden er op de sportvelden in Chikanga en Hobhouse door de MHS clubsporten aangeboden en vinden er in de andere wijken community sporten 

f plaats. 

i Fondswerving voor Mutare Haarlem Sportleaders 
t Doel: fondsen werven voor projecten in Mutare en aandacht voor sport in een ontwikkelingsland. 
8 
5 
6 In 2013 organiseerde de Stedenband voor het sportproject in samenwerking met Haarlemse sportverenigingen drie sponsorlopen, een 

benefietavond en activiteiten op basisscholen tijdens projectweken. Deze activiteiten zullen in 2014 ook plaatsvinden. Het doel is om deze 
activiteiten beter te begeleiden en efficiënter uit te voeren. Hierdoor zullen de binnenkomende sponsorgelden verhoogd worden. Een paar 
voorbeelden zijn projecten die voortgekomen zijn uit de actie 100 Faces die in 2011 van start is gegaan voor Home Based Care, Peer Education en 
Sport. In deze actie worden de mensen die het werk doen in Mutare belicht. Het streven is voldoende donoren te vinden om de projecten in de 
toekomst te financieren. Daarbij willen we tevens aandacht vragen voor de positieve bijdrage die mensen in hun gemeenschap leveren. 

Geld genererende activiteiten in Mutare voor sportprojecten 

Doel: Het sportproject in Mutare zelfvoorzienend te maken 

De voormalige kantine van het sportcomplex in Chikanga is verbouwd als fitnesscentrum door de MHS en wordt door haar zo gebruikt. In 2013 is er 
met ondersteuning van een donatieactie via de l%club en wilde ganzen een werkgelegenheidsproject voor de sportjongeren worden uitgevoerd. 
In Mutare bestaat de vaste sportstaf uit een coördinator, een sportactiviteitenbegeleider en een beheerder/begeleider van het fitness centrum in 
Hobhouse. Daarnaast zijn een groot aantal vrijwillige coaches actief bij het opzetten van verenigingssport. Dit beleid wordt voortgezet. 

CIOS Stages in Mutare 
Doel: CIOS studenten leren activiteiten op te zetten en te functioneren in vreemde culturele omgeving 

10 
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De afgelopen jaren zijn er CIOS stagiaires op eigen kosten naar Mutare gegaan om zes weken stage te lopen bij de Mutare Haarlem Sportleaders 
[MHS). MHS is een door Calibris1 erkende stageplek. CIOS studenten kunnen daarom officieel stage lopen bij MHS in Mutare. Tijdens de stage leren de 
studenten om te functioneren in een [cultureel) andere omgeving. Ze organiseren samen met de Sportleaders een sportfestival in Mutare. 

ir-
i 

• Ook in het schooljaar 2014-2015 zal de stedenband stagiaires werven voor dit programma. 
n 
3 
O 

MBOsport (CIOS) en HBO sport (InHolland, HVA) Stages in Haarlem 
2 
0 

In 2012 en 2013 zijn er 2 keer 2 studenten van het programma Sport en Bewegen van INHOLLAND die een half jaar stagelopen begonnen welke stage 
eindigt in 2013. Er waren in 2012 ook 2 CIOS studenten die stage liepen in Haarlem. Doel is om voor 2014 hetzelfde aantal stages van deze twee 

4 organisaties te laten plaatsvinden. Op het moment van indienen van dit prestatieplan zijn er acht HBO stagiares in Haarlem bij de stedenband actief 
i 
8 
S 

om activiteiten te ontwikkelen. In dit programma wordt samengewerkt met Stichting Sportsupport, de Haarlemse Jachtclub, Stichting Multiplex 

Doel: MBO/HBO sport studenten betrekken bij ontwikkelingssamenwerking 

De studenten organiseren activiteiten op scholen en in buurten in Haarlem voor de Stedenband. Daarbij organiseren ze sponsoractiviteiten voor 
MHS. De studenten zijn ook betrokken bij de voorbereidingen van de studenten die zullen worden uitgezonden naar Mutare. 

De InHoIland/HVA Sport en Beweging studenten organiseren verschillende activiteiten die betrekking hebben op fondsenwerving via het 
organiseren van sportevenementen. 

Volgende evenementen zijn in 2013 voorbereid en zullen opnieuw georganiseerd worden in 2014: 

• Lopen voor Mutare 

In 2012 is er gestart met het project Lopen voor Mutare. Dit is een initiatief van de stagiaires van InHolland. Voor de Life Fit Grachtenloop op 
15 juni 2012 zijn er hardlopers geworven die een financiële bijdrage leveren waarmee zij de Stedenband steunen. Als tegenprestatie krijgen 
zij een hardlooptraining en een loopshirt met daarop de tekst "Ik loop voor Mutare". In 2014 zal hier op een vervolg plaatsvinden onder 
leiding van de dan aanwezige sportstagiaires. Het is de bedoeling dat in alle vijf lopen georganiseerd door Sportsupport in Haarlem lopers 
van Lopen voor Mutare mee gaan doen. Tijdens de Achmealoop 2013 liepen er ook twee Zimbabwaanse lopers mee. Onder hen Point Chaza 

1 Kenniscentrum Calibris is verantwoordelijk voor de erkenning van leerbedrijven en voor het onderhoud van de kwalificatiestructuur voor de sectoren Zorg, Welzijn en 
Sport. 
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die 10 jaar ervoor samen met 5 andere leden va de Haariem-Mutare Atlec Club meeliepen. Dit was in alle gevallen mogelijk met sponsoring 
H van organisaties en instellingen. Ook dit jaar proberen wij fondsen te vinden om Zimbabwaanse lopers mee te laten doen aan doen aan de 

Haarlemse Halve Marathon in september 2014. Doel van deze activiteit is om via sport de kracht van Afrika te laten zien. 

Challenge Run 2014 
De Challenge Run is een hardloopwedstrijd van 8,395 km georganiseerd door Stichting Stedenband Haariem-Mutare. Dit evenement zal op 
zondag 25 mei 2014 plaatsvinden op het terrein van de Haarlemsche Jachtclub te Haarlem. Er kunnen in totaal 500 personen deelnemen aan 
de wedstrijd. Daarnaast worden er nog 500 mensen op het terrein van het evenement verwacht. De wedstrijd wordt tegelijkertijd in onze 
Afrikaanse zusterstad Mutare gehouden. Eén wedstrijd die tegelijkertijd in twee wereld delen plaatsvind. Een wedstrijd die in Mutare op de 
nationale feestdag AFRICA DAY plaatsvind. De afstand is een duizendste van de afstand tussen beide steden. Een unieke gebeurtenis waar u 
ook aan kunt meedoen door te sponsoren. Met de opbrengst van dit sportieve evenement helpen wij 100 gezondheidswerkers/voorlichters 
en sportbuurtwerkers in Mutare. Zodat Mutare gezonder wordt. 
In Haarlem wordt dit project uitgevoerd door 7 HBO studenten met ondersteuning van de stedenband coördinator. Eindverantwoordelijke is 
Teun de Groot, 4de jaar ALO student. Met medewerking van de Haarlemse jachtclub en haar faciliteiten. In Mutare wordt de wedstrijd 
georganiseerd door de Haarlem Mutare Sportleaders onder leiding van Joseph Nyakurumba, sport coördinator in Mutare. 

• Bare foot running evenement 
De Stedenband heeft een project "Hardlopen voor Mutare'" waarbij hardlopers uit Haarlem en omgeving deelnemen aan bijvoorbeeld de 
grachtenloop om geld in te zamelen voor sportprojecten in Mutare. De Stedenband zou graag het hardlopen meer willen inzetten om de link 
tussen Haarlem en Mutare te vergroten. 

In Haarlem zijn bijna alle loopevenementen uitverkocht en is barefoot running bezig om aan populariteit te winnen. Nu heeft de Stedenband 
het idee om zelf een barefoot running hardloopevenement te organiseren. Zo kunnen de Haarlemmers ervaren en zien hoe de Mutarese 
bevolking aan hardlopen is begonnen of nog steeds doet. De Stedenband zou graag willen onderzoeken of hier genoeg vraag voor is. Felix 
Huizinga, afstudeerstudent INHOLLAND gaat in het schooljaar 2013-2014 onderzoeken of er voldoende vraag is van hardlopers uit deze regio 
om een barefoot hardloop evenement te laten organiseren door de stedenband. 

• Via fondsenwerving dient geld binnengebracht te worden voor de coördinatie van sportprojecten in Mutare (incl: stages) Maandelijks wordt 
er daarvoor Euro 450,00 overgemaakt naar Mutare. 
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Prestatie/ 

product 

Omschrijving 

(inhoud en bereik) 

SMART doelstelling/doelgroep/effect Kosten 

Back to 
Basic 

Autonoom onderdeel van onderwijsprogramma Reis naar 
Mutare 

Wordt in 2014 op Haarlemse basisscholen uitgevoerd. 

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

We verwachten dat in 2013-2014 dit programma wordt 
uitgevoerd door 6 scholen met in totaal 2.000 leerlingen. 

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

Fondswervi 
ng voor 
Mutare 
Haarlem 
Sportleader 
s in Haarlem 

In 2012 organiseerde de Stedenband voor het sportproject in 
samenwerking met Haarlemse sportverenigingen drie 
sponsorlopen, een benefietavond en activiteiten op basisscholen 
tijdens projectweken. Deze activiteiten zullen in 2013 ook 
plaatsvinden. 

Gelden te genereren voor het sportproject in Mutare 
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Geld 
genererende 
in Mutare 
voor sport
projecten 

De voormalige kantine van het sportcomplex in Chikanga is 
verbouwd als fitnesscentrum door de MHS en wordt door haar 
zo gebruikt. In 2013 is er met ondersteuning van een 
donatieactie via de l%club en wilde ganzen een 
werkgelegenheidsproject voor de sportjongeren worden 
uitgevoerd. Dit 
In Mutare bestaat de vaste sportstaf uit een coördinator, een 
sportactiviteitenbegeleider en een beheerder/begeleider van 
het fitness centrum in Hobhouse. Daarnaast zijn een groot aantal 
vrijwillige coaches actief bij het opzetten van verenigingssport. 

Doel: Het sportproject in Mutare zelfvoorzienend te maken Staatsinvestering €.17.000,-

Wordt zelfvoorzienend 

Kosten begeleiding 

t 
4 

1 
•1-
i 
8 
5 
O 

CIOS Stages 
in Mutare 

MHS is een door Calibris2 erkende stageplek. CIOS studenten 
kunnen daarom officieel stage lopen bij MHS in Mutare. Tijdens 
de stage leren de studenten om te functioneren in een 
(cultureel) andere omgeving. Ze organiseren samen met de 
Sportleaders een sportfestival in Mutare. 

Ook schooljaar 2013-2014 wordt er geworven voor stagiaires. 

Doel: CIOS studenten leren activiteiten op te zetten en te 
functioneren in vreemde culturele omgeving 

reis en verblijfkosten die door de 
jongeren zelf worden betaald 

Begeleidingskosten vanuit de 
stedenband 

Kosten voor opzetten en uitvoeren 
van sportevenement 

MBOsport 
(CIOS) en 
HBO sport 
(InHolland, 
HVA) Stages 
in Haarlem 

In 2012 en 2013 zijn er studenten van het programma Sport en 
Bewegen van InHolland die een halfjaar stagelopen begonnen 
welke stage eindigt in 2013. Er waren ook CIOS studenten die 
stage liepen in Haarlem. Doel is om voor 2014 stages van deze 
twee organisaties te laten plaatsvinden. 

De studenten organiseren activiteiten op scholen en in buurten 
in Haarlem voor de Stedenband. Daarbij organiseren ze 
sponsoractiviteiten voor MHS. De studenten zijn ook betrokken 
bij de voorbereidingen van de studenten die zullen worden 
uitgezonden naar Mutare. 

De InHolland/HVA Sporten Beweging studenten organiseren 
verschillende activiteiten die betrekking hebben op 
fondsenwerving via het organiseren van sportevenementen. 

Doel: MBO/HBO sport studenten betrekken bij 
ontwikkelingssamenwerking 

Begeleidingskosten vanuit de 
stedenband 

Kenniscentrum Calibris is verantwoordelijk voor de erkenning van leerbedrijven en voor het onderhoud van de kwalificatiestructuur voor de sectoren Zorg, Welzijn en 
Sport. 
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Lopen voor 
Mutare 

Het is de bedoeling dat in alle vijf lopen georganiseerd door 
Sportsupport in Haarlem lopers van Lopen voor Mutare mee 
gaan doen. Doel is om minimaal 100 lopers te mobiliseren 

Via sponsorlopen Haarlemmers betrekken bij het werk van de 
stedenband en een sportieve prestatie neer te zetten 

Begeleidingskosten vanuit de 
stedenband 

Challenge 
Run 

ln 2014 zullen de stagiaires een groot voetbaltoernooi op het 
veld van Alliance organiseren waarbij elk team een Afrikaans 
land presenteert. Wellicht bij meerdere voetbalverenigingen. 

Via voetbalactiviteiten jonge Haarlemmers en hun ouders 
betrekken bij het werk van de stedenband en een sportieve 
prestatie neer te zetten 

Begeleidingskosten vanuit de 
stedenband 

Onderzoek 
BareFoot 
Running 
evenement 

De Stedenband heeft het idee om een barefoot running 
hardloopevenement te organiseren. Zo kunnen de Haarlemmers 
ervaren en zien hoe de Mutarese bevolking aan hardlopen is 
begonnen of nog steeds doet. De Stedenband zou graag willen 
onderzoeken of hier genoeg vraag voor is. 

Felix Huizinga, afstudeerstudent INHOLLAND gaat in het 
schooljaar 2013-2014 onderzoeken of er voldoende vraag is van 
hardlopers uit deze regio om een barefoot hardloop evenement 
te laten organiseren door de stedenband 

Begeleidingskosten vanuit de 
stedenband 

Coördinatie 
in Haarlem 
en Mutare 

Coördineren van de activiteiten in Haarlem en in Mutare. In 
Mutare door de sport coördinator, de field officer en de 
algemeen coördinator samen met de vrijwilligers. 
In Haarlem door de algemeen coördinator. 

Proces bewaken, stagiaires en vrijwilligers begeleiden, andere 
financieringen zoeken 

€. 13.000,- bijdrage gemeente 
Haarlem 
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2.3 Gezondheidszorg 

Empowering of People with HIV-Aids 
Met Impulsis is in het voorjaar 2013 een driejarig contract afgesloten onder de titel Empowering of People with HIV-Aids. Voor dit programma is 

? afgesproken dat de volgende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in 2014: 

In Nederland: 
Door het geven van voorlichting over de achtergronden van het project en de activiteiten in Mutare wordt er gewerkt aan het versterken van het 

i draagvlak van ontwikkelingssamenwerking. 
Daarnaast wordt er met de campagne 100 faces en met andere sponsor acties een bedrag van ca. 70.000, bijeen gebracht. 

6 In Mutare: 
Teen HIV Prevention Programma 

Doel: preventie van verspreiding van soa's inclusief hiv/aids onder jongeren. Bevorderen van seksuele gezondheid onder jongeren door middel van 
peer education. 

Peer education is een methode om een problematiek op directe wijze onder de aandacht te brengen van de doelgroep door voorlichting en 
activiteiten te laten organiseren door mensen uit de doelgroep. Dit wordt gedaan door jongeren georganiseerd in het Teen HIV Prevention 
Programme (THPP]. In het peer education project in Mutare geven jongeren voorlichting aan andere jongeren over soa's, hiv/aids en seksuele 
gezondheid. De voorlichting wordt gegeven in jongerencentra, op scholen, via counseling in klinieken, informatiepunten op festival. Sinds 2010 
wordt ook voorlichting gegeven door gehandicapte jongeren aan gehandicapte jongeren op de scholen en instituten voor gehandicapte jongeren. De 
voorlichting aan gehandicapte jongeren is belangrijk omdat zij een kwetsbare groep zijn. 25 peer educators zijn actief in Mutare in THPP. Zij bereiken 
per kwartaal 5.000 jongeren, waaronder 500 gehandicapte jongeren. 

Vanuit de wijkcentra in de wijken Chikanga, Hobhouse, Sakubva en Dangamvura worden jogeren bereikt met aansprekende programma. Vier 
publieke thematische evenementen worden in Mutare georganiseerd over huiselijk geweld, man-vrouw verhoudingen en seksuele rechten, stigma's 
over HlVaids en risico'sgedrag. Drama en port worden ingezet als middel om deze thema's bespreekbaar te maken. Men verwacht ongeveer 1000 
bezoekers per evenement te bereiken. 

Aan de 5 daagse Agricultural Show op de jaarmarkt werken 25 peer educators mee met een wervend voorlichtingsprogramma. 
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Van het werk vanuit de jongerencentra is 30% van de activiteiten zijn gericht op Girl Empowerment. 
a 

Brede samenwerking met andere organisaties in Zimbabwe om een netwerk te vormen in het land wordt nagestreefd. 

Home Based Care 
Doel: zorg door vrijwilligers voor zieken en ouderen in de townships van Mutare 

In Mutare geven 50 caregivers zorg aan mensen en hun families in de townships van Mutare. De zorg bestaat uit voorlichting voor patiënt en familie, 
eenvoudige dagelijkse zorg [wassen, verzorgen van wonden e.d.), verstrekken van schoonmaak- en verzorgingsmiddelen en eenvoudige medicijnen 
(zoals paracetamol, wondzalf e.d.). De caregivers worden van beschermingsmiddelen voorzien en krijgen een kleine vergoeding voor hun werk. De 
caregivers worden begeleiding door de verpleegkundigen van het Mutare Health Department. 4 

4 
Voor de caregivers worden cursussen georganiseerd om hun kennis up to date te houden en hen de mogelijkheid te geven om als verzorger elders 
werk te vinden. 

6 De caregivers bereiken per jaar ruim 800 patiënten en leggen ruim meer dan 8.000 huisbezoeken af. 

Community Support and Nutrition Programme 
Opbouwwerkactiviteiten voor zelfhulpgroepen in het stadsdeel Hobhouse. Opzetten zelfhulpgroepen voor mensen met HIV-Aids. Voorlichting over 
leefstijlen en gedrag ter voorkoming van Aids besmetting en het wegnemen van het stigma van Aids patiënten. Voorlichting en verstrekking van 
voedingssupplementen om het leven langer te laten duren 

Fondsenwerving en voorlichting campagne 100 Faces 
Doel: fondsen werven voor projecten in Mutare en aandacht voor gezondheidszorg in een ontwikkelingsland. Het streven is voldoende donoren te 
vinden om de projecten in de toekomst te financieren. Daarbij willen we tevens aandacht vragen voor de positieve bijdrage die mensen in hun 
gemeenschap leveren 

In 2012 organiseerde de Stedenband voor gezondheidszorg een sponsorloop, een benefietavond en activiteiten op scholen tijdens projectweken. Dit 
zijn een paar voorbeelden uit de actie 100 Faces die eind 2011 van start is gegaan voor Home Based Care, Peer Education en Sport. In de actie 
worden de mensen die het werk doen in Mutare belicht. Het doel voor 2014 is om de 100 faces campagne uit te breiden en activiteiten te organiseren 
en aan deel te nemen die zorgdragen voor het grootst mogelijke rendement. 
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Prestatie/ 

product 

Omschrijving 

(inhoud en bereik] 

SMART doelstelling/doelgroep/effect Kosten 

Teen HIV 
Prevention 
Programma 
In Mutare 

De voorlichting wordt gegeven in jongerencentra, op 
scholen, via counseling in klinieken, informatiepunten 
op festival. Sinds 2010 wordt ook voorlichting gegeven 
door gehandicapte jongeren aan gehandicapte 
jongeren op de scholen en instituten voor 
gehandicapte jongeren. De voorlichting aan 
gehandicapte jongeren is belangrijk omdat zij een 
kwetsbare groep zijn. 25 peer educators zijn actief in 
Mutare in THPP. Zij bereiken per kwartaal 5.000 
jongeren, waaronder 500 gehandicapte jongeren. 

Vanuit de wijkcentra in de wijken Chikanga, Hobhouse, 
Sakubva en Dangamvura worden jogeren bereikt met 
aansprekende programma. Vier publieke thematische 
evenementen worden in Mutare georganiseerd over 
huiselijk geweld, man-vrouw verhoudingen en 
seksuele rechten, stigma's over HlVaids en 
risico'sgedrag. Drama en port worden ingezet als 
middel om deze thema's bespreekbaar te maken. Men 
verwacht ongeveer 1000 bezoekers per evenement te 
bereiken. 

Aan de 5 daagse Agricultural Show op de jaarmarkt 
werken 25 peereducators mee met een wervend 
voorlichtingsprogramma. 

Van het werk vanuit de jongerencentra is 30% van de 
activiteiten zijn gericht op Girl Empowerment. 

activiteitenkosten 
tijdens de agricultural 
show en 
andere manifestaties 
transportvergoeding 
145 voorlichtings 
bijeenkomsten 
vanuit de jeugdcentra 

€ 8.650,00 

Home 
Based Care 
programma 
in Mutare 

ln Mutare geven 50 caregivers zorg aan mensen en hun 
families in de townships van Mutare. De zorg bestaat 
uit voorlichting voor patiënt en familie, eenvoudige 
dagelijkse zorg [wassen, verzorgen van wonden e.d.), 
verstrekken van schoonmaak- en verzorgingsmiddelen 
en eenvoudige medicijnen [zoals paracetamol, 
wondzalf e.d.). De caregivers worden van 
beschermingsmiddelen voorzien en krijgen een kleine 
vergoeding voor hun werk. De caregivers worden 
begeleiding door de verpleegkundigen van het Mutare 
Health Department. 

Voor de caregivers worden cursussen georganiseerd 
om hun kennis up to date te houden en hen de 
mogelijkheid te geven om als verzorger elders werk te 
vinden. 
De caregivers bereiken per jaar ruim 800 patiënten en 
leggen ruim meer dan 8.000 huisbezoeken af. 

verzorgingsmaterialen voor de caregivers 

scholing caregivers en mantelzorgers 

transportkosten HBC 

€ 15.000,00 

Community 
Support 
and 
Nutrition  
Programme 

Opbouwwerkactiviteiten voor zelfhulpgroepen in het 
stadsdeel Hobhouse. 
Opzetten zelfhulpgroepen voor mensen met HIV-Aids 
Voorlichting over leefstijlen en gedrag ter voorkoming 
van Aids besmetting en het wegnemen van het stigma 
van Aids patiënten. 

Support Group Meetings 

Positive living Sessions 

Transport Costs 

Internet Costs 
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m Voorlichting en verstrekking van OVC Counseling Sessions Stationery 
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Empowerin 
g of People 

voedingssupplementen om het leven langer te laten 
li 
a 
a 

Empowerin 
g of People duren Family training Sessions Memory Books Training 

| with HIV- Basic Nutrition Support Basic Patiënt Care and Support 
e Aids 

Basic Nutrition Support Basic Patiënt Care and Support 

n 
3 
0 

7 

a 
0 

€ 38.992,28 

i 
4 

Voorlichtin fondsen werven voor projecten in Mutare en aandacht In ontwikkeling ook afhankelijk van vraag van 

1 
4 
1 

voor gezondheidszorg in een ontwikkelingsland. Het sponsoren 
1 
4 
1 

streven is voldoende donoren te vinden om de 1 
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2.4 Huisvesting 
Sinds december 2011 is de stichting Huisvesting Haariem-Mutare een zelfstandige stichting. De stedenband faciliteert deze stichting met 
vergaderruimte en de coördinatoren in Haarlem en Mutare ondersteunen het huisvestingsbestuur. De besturen van Stichting Stedenband en 

I Stichting Huisvesting hebben ieder een lid van hun eigen bestuur in het bestuur van de collega stichting. 
e 

3 

; 2.5 Cultuur 
2 

Gierzwaluwproject 
De band tussen Haarlem en Mutare wordt gesymboliseerd door de gierzwaluw. De gierzwaluw overwintert in Mutare en broedt in het voorjaar in 

i Haarlem. De gierzwaluw staat symbool voor onze stichting en ons werk. Het is een trekvogel die een paar maanden per jaar naar Nederland komt om 
zich voort te planten, de rest van het jaar brengt hij door in zuidelijk Afrika. De gierzwaluw symboliseert de band tussen Haarlem en Mutare en de 
uitwisseling tussen deze steden. Het diertje heeft een sterk symbolische waarde. Het belichaamt sociale kwesties zoals migratie, grensoverschrijdend 
gedrag, burgerschap - autochtoon/ allochtoon bepaling en de relevantie ervan, ontwikkelingssamenwerking en uitwisseling. In Mutare kondigt de 
gierzwaluw het regenseizoen aan en is daarom daar en vogel met een mythische betekenis 

In 2012 en 2013 zijn er een aantal activiteiten uitgevoerd rond de gierzwaluw. Waaronder een educatieve website www.haarlem-
mutare.nl/gierzwaluw, een educatieve tentoonstelling, een educatieve uitwisseling met basisscholen en het voortgezet onderwijs in Mutare, een 
theaterstuk, nestkastjes bij corporatiewoningen. Ook in 2014 zal de stedenband dit symbool gebruiken in haar campagne in Haarlem en Mutare. De 
wijze waarop is nog in ontwikkeling. 

Artist in Residence 

De stedenband heeft een relatie met een aantal galeries en kunstinstellingen in Nederland en die zich bezig houden met Zimbabwaanse kunst. Sinds 
2014 is de stedenband lid van de Artist in Residence organisatie en streeft naar een samenwerking tussen Nederlandse en Zimbabwaanse 
kunstenaars. Ze wil dit organiseren in MRA verband. Een eerste activiteit in deze is de tentoonstelling The Elements. Te zien in het 
Zandvoorts Museum. De tentoonstelling is samengesteld door ons bestuurslid Aard van der Kuijl. Met een videowerk van de 
Zimbabwaanse kunstenaar Admire Kamudzengerere. Hij studeerde aan de rijksacademie in Amsterdam en heeft contacten met de 
stedenband. Zo mogelijk gaat hij in Mutare een videoworkshop geven. De tentoonstelling in Zandvoort is een prelude van The 
Amsterdam Beach Art Biënnale, een tweejaarlijks multi- en interdisciplinair festival waarvan de pilot in 2015 is gepland. Het Zandvoorts 
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m Museum dient als gastlocatie. De tentoonstelling The Elements focust op de beeldende kunst, een belangrijk en gezichtsbepalend 
H bestanddeel van de biënnale. 
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Overige projecten 

In 2013 is voor d eerste keer een traditional dance festival voor de basisscholen in Mutare uitgevoerd. Het ligt in de verwachting dat dit in 2014 
| herhaald wordt. Overige projecten zijn nog in ontwikkeling en afhankelijk van aanvullende subsidiering. 

2.6 Facebook, Stedenbandkrant en website 
1 Doel: bereiken van een breed publiek over ontwikkelingssamenwerking en kennismaking met het leven van mensen in een stad in Afrika. 
4 

Sinds 2013 is er een volledig gemoderniseerde website gemaakt met een eigentijdse en commerciëlere look op basis van een content management 
ir! system. Een vrijwilliger beheerd deze website. Ook in 2014 zal deze website worden onderhouden. 

De Stedenband maakt een digitale nieuwsbrief die 9 keer per jaar verschijnt en door 750 abonnees wordt ontvangen. In de nieuwsbrief staan korte 
stukjes die verder zijn uitgewerkt op de website van de Stedenband. Vanuit de nieuwsbrief kan worden doorgelinkt naar de artikelen op de website. 
Website: 50.000 bezoekers, 250.000 hits. Daarnaast beheert de stedenband de facebook pagina's Hardlopen voor Mutare, Stedenband Haariem-
Mutare en City Link Haarlem-Mutare.Op YouTube verschijnen ook in 2014 regelmatig filmpjes over de activiteiten van de stedenband.De stedenband 
publiceert regelmatig om de portal voor ontwikkelingssamenwerking Oneworld en het particulier initiatief Myworld. Afhankelijk van te verkrijgen 
projectsubsidies en aansprekende projecten zal er overwogen worden om stedenbandkranten in 2014 te laten verschijnen. 
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