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Elzelien en René waren van 27 februari t/m 22 maart in Lusulu. 

(dit verslag is gedeeltelijk dagboek, deels terug kijkend) 

 

Direct de eerste morgen dat we in Lusulu waren kregen we een sms van de voorzitter van de SDC van LPS 

waarin hij vroeg wanneer het ons schikte dat hij ons aan hun nieuwe Headmaster zou voorstellen. Nou, 

vanmiddag dan maar.  

 

Een aantal SDC leden waren daarbij en we hadden direct een 
informele vergadering. Dit typeert de houding van de LPS: ze 
pakken aan wat aangepakt kan worden, ze tonen initiatief en 
daadkracht, hetgeen we bij de LHS nogal missen. De nieuwe head 
(mr. Dhlamini, geheel links) is een sympathieke, al wat oudere man 
met ruim 20 jaar ervaring als headmaster. 
(vlnr: Boni Dhlamini, Mrs ….., Ms Ntando Ndhlela, Mr Matonsi, Mr Temba Moyo, Mr 

Reginald Sibanda, Mr Munsaka) 

Het grote nieuws was dat ze 80 kleine laptops voor de leerlingen, en 10 grotere voor de docenten hebben 

ontvangen, evenals metalen kasten om ze in op te bergen, en 80 sets schoolmeubels en een twee beamers en 

schermen! Ook komen er zonnepanelen en wordt alles binnenkort aangesloten. Ze vertelden dat het een 

programma is van het ministerie, in samenwerking met een groot bedrijf die dit betaalt (NetOne). 30 

basisscholen en 30 middelbare scholen in het hele land zij hiervoor geselecteerd, ver afgelegen scholen op het 

platteland, die potentie hebben tot ontwikkeling. Alle leraren van al die scholen worden in 6 weekends 

(waarvan er net 4 zijn uitgevoerd) getraind om hiermee te kunnen werken. Ook de LHS zit in dit programma, 

het is een pilot van een jaar. Op de LPS waren ze duidelijk (en terecht) trots dat ze hiervoor zijn geselecteerd. 

Wij waren zelfs een beetje trots! 

We werden rondgeleid, waarbij ze ons direct 
de nieuwe teachers cottage toonden, die 
bouwen ze groter dan standaard, met 8 kamers 
zodat er dan voor alle 13 leraren 
accommodatie zal zijn. Hij is bijna klaar. Ook 
zagen  we dat ze op eigen kosten een 
éénkamer lokaal bouwen voor de kleuters, ECD 
(Early Child Development) genoemd. En een 
veld waarop mais groeit, ze willen graag een 
schoolreis naar Binga maken, en hopen dat te 
kunnen bekostigen uit de opbrengst. De 
afrastering en het gereedschap hebben ze 
(o.a.) betaald uit het geld wat op een vorig 
project was uitgespaard. 

  

  
 

De beleidswijziging bij Wilde Ganzen, om alleen 

nog rechtstreeks geld over te maken naar het project in Zimbabwe, gaf veel verwarring. Men is daar in Lusulu 

helemaal niet blij mee. Ze gaven bijvoorbeeld aan dat er veel speculaties zijn over het opnieuw invoeren van de 

Zim$. In dat geval zal geld dat op hun rekening staat zo maar opeens niets meer waard kunnen zijn. Ze 

vertelden dat een school nooit geld mag aannemen, daarvoor moeten ze altijd toestemming vragen aan het 

ministerie. Bovendien hebben ze ook concreet meegemaakt, een paar maanden geleden, dat alle scholen 

verplicht een nieuwe bankrekening moesten openen en daar $ 50 op storten. Binnen een paar weken werd 

duidelijk dat dit een fakebank was (door de regering gesteund) en heeft die dus al die stortingen van $ 50 

opgestreken. Stel dat WG daar die € 47.300 op had gestort? We gaan hier met Wilde Ganzen op terug komen. 

 

’s Avonds hebben we al een eerste gesprek met Lizwe gehad, en ook in het weekend. Hij ging daarna voor een 

groot deel van de week naar Binga, en nog een andere plaats, want er waren 9 leerlingen naar atletiek 

wedstrijden, en sport is altijd buitenproportioneel belangrijk.  

Cottage 2 

Cottage 1 

Het nieuwe field Nieuwe meubels 
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In die week bleek de District Education Officer langs te komen met allerlei klachten over de examen uitslag. LHS 

is op O-level niveau achteruit gegaan van 10,4 % in 2012 naar 9,6% in 2013. Op 3 van de annexen is ook 

examen gedaan, en daarvan is niet 1 leerling geslaagd! Deze D.E.O. is daar zo boos over dat hij allerlei 

overplaatsingen heeft aangekondigd, en hij heeft de docenten hier bij elkaar geroepen en ze uitgefoeterd. Ook 

was hij ’s morgens al bij alle annexen langs geweest. Methuli, de Dep. Head heeft hij naar Chinongwe 

overgeplaatst. M.i.v. gisteren! Over de rest zijn nog geen concrete namen genoemd. Er is dus een heleboel 

onrust, en speculaties want niemand wil naar die annexen. En de eigen schoolleider is niet aanwezig!  

Lizwe, de Headmaster is naar ons idee te veel afwezig, de school heeft zijn leiderschap nodig denken we, zeker 

met deze DEO. Maar soms weten wij niet alles. Het feit dat Lusulu de grootste en best presterende High School 

is betekent dat de directeur voorzitter moet zijn van tal van regionale commissies, over onderwijs, over sport 

en zelfs over politiek. En daar wordt hij voor aangewezen en niet gevraagd. 
 

  

 

 
 

 
 

 

Lizwe heeft ons ook vorige week rondgeleid, en wij 
werden daar een beetje droevig van. Een nieuw F&F 
lokaal waar de termieten tot aan het plafond zijn 
opgeklommen, hier en daar gedeeltelijk kapot 
meubilair(1), een voorraadkamer met slordig 
opgestapelde naaimachines en restanten van 
stoffen(2), in een  andere store room de nieuwe 
levering van Home Economics met sommige 
koelkasten beschadigd en een kookfornuis kapot, 
dat moet terug en omgeruild worden, maar hoe? 
De borehole installatie (3) staat al maanden kapot. 
Dan het landbouwveld waar alleen onkruid op groeit 
(4) want de leerlingen die hier in de vakantie aan 
hadden moeten werken waren niet komen opdagen. 
En wat doe je daaraan? Een beetje lachen en je 
schouders ophalen. Tenslotte het nieuwe 
meisjeshostel en een nieuwe cottage (5), dat is 
allemaal gelukkig (nog) netjes en de kleine cottage 
die ze vorig jaar zelf gebouwd hebben en trots op 
zijn. Maar die is niet gestuukt, ook niet van binnen, 
zodat de insecten er vrij toegang hebben.  
Ook een vieze zooi overal! Afvalpits die niet meer 
een gat in de grond zijn, maar gewoon vuilnisbelten. 
Overal plastic, blik, papier, asbest. 

Je kan zeggen dat dit nu eenmaal hun cultuur is, maar je ziet ook andere dingen. We hebben twee annexen 

bezocht, de eerste in Chinongwe, samen met Methuli, die daar immers naartoe moet. Daar kregen we net zo’n 

indruk als toen we vorig jaar de annex van Isaac bezochten: er is weinig, maar de ouders zijn heel actief en 

pakken dingen aan. Daar vlakbij was een basisschool waar Methuli iets moest overleggen, en terwijl wij in de 

auto wachtten viel het ons op dat er een flink aantal cottages waren en een aantal klaslokalen en dat alles er 

even keurig en schoon en mooi geschilderd bijstond. Zo kan het dus wel.  

    
We hebben ook de annex in Chibila bezocht, daar is Mr. Hlabangana head. Deze annex is er al 6 jaar, het is er 

een buitengewoon arme situatie. De ouders zijn slecht gemotiveerd, de kinderen ook. Hoe je daar kunt 

werken?, de staf bestaat uit 9 docenten van wie er 6 underqualified zijn. Tot vorig jaar was Hlabangane de 

Chinongwe, met een rij ´hut-

lokalen, een echt blok is bijna 

klaar. 

Chibila, met een blok in aanbouw 
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enige gekwalificeerde. Als het er regent worden de kinderen naar huis gestuurd. En het regent dit seizoen bijna 

dagelijks (nog steeds). 
 

De annexen in Nakaluba en nog een nieuwe een eind verder in die richting, kunnen we niet bezoeken omdat de 

wegen onbegaanbaar zijn. Die scholen zijn er dus het afgelopen jaar bijgekomen. In de verste (Ngivuhle), zit 

een jongen als headmaster, die twee jaar geleden hier zijn A-levels gehaald heeft! En dan is er nog een annex 

(Chipale) die al twee klaslokalenblocks heeft, die zijn gesponsord door kerken. Daar hoeven we ons dus niet 

druk over te maken. 
 

We hebben in de eerste week ook een SDC vergadering van LHS meegemaakt. We hebben hen duidelijk 

gemaakt dat het geld dat nu over is, en op hun rekening staat (door die stomme fout van WG) niet voor de 

highschool is. Immers, we hebben vorig jaar aangekondigd dat de inrichting van de praktische lokalen het 

laatste is wat we voor hen doen. En dat ze er door de kritische blik van Steffen op hun offertes al een borehole 

hadden bijgekregen. En dat nu de annexen aan de beurt zijn. Daar konden ze wel mee instemmen.  

 

 

Ook was de laatste zending voor de praktijklokalen 
in het afgelopen weekend bezorgd. Daarin misten 
tafels, brandblussers en –dekens. Ze vroegen of dat 
nog besteld kon worden. `Ja natuurlijk.´  
Op onze vraag hoe die offertes zo buiten proportie 
hoog waren geweest en ze dat niet hadden 
gesignaleerd blijven ze vaag. ´Bedrijven zijn erop uit 
om snel rijk te worden, en zijn dan bedrieglijk´.  
Met Lizwe hebben we daar later over doorgepraat, 
en die meldt dat deze nieuwe ‘indigenous’ bedrijven 
hen waren aanbevolen, achteraf blijkt door een 
belanghebbende. 
 

Ondertussen heeft het schoolmanagement wel een cursus over financieel beleid moeten volgen en is er een 

procedure ontworpen die hierop van toepassing is en die ze ook op papier hebben. Sterkste punt is dat er pas 

betaald mag worden als de aflevering is goedgekeurd en niet meer vooraf dus. 

 

In mei hebben alle scholen een workshop gehad 
(weer van het ministerie) waarin ze onder 
begeleiding een School Development Plan hebben 
opgesteld voor 2014-2018. Ze lijken erg veel op 
wat we ze twee jaar geleden geleerd hebben. Leuk 
om te horen is dat hier naast management en 
docenten, er ook ouders en leerlingen bij 
betrokken zijn. Wij hebben de beide plannen 
bestudeerd en zijn daarover in gesprek gegaan 

 

met de headmasters. Weer een addertje onder het gras: ze moeten hun plannen nadrukkelijk baseren op alle 

donaties die ze in de betreffende periode verwachten te ontvangen. Kopieën van alle SDP’s moeten naar het 

ministerie worden gestuurd. Maar er ontbreekt een plan voor deskundigheid bevordering en resultaat 

verbetering. Dààr was die DEO toch zo kwaad over? 
 

We zijn bezig om een Gender workshop te organiseren, zoals Elzelien in het bestuur al had aangekondigd. En 

de meisjes van de hoogste klas komen wekelijks op onze veranda discussies voeren met Elzelien over door hen 

aangedragen onderwerpen. Ze vinden het fantastisch, zeker als René dan thee met koekjes serveert. 

Het volwassenenonderwijs, waarover Lizwe ons vorig jaar al vertelde, maar dat toen nog niet zo goed van de 

grond leek te komen heeft nu een boost gekregen door de Back to School Campaign (ook weer vanuit de 

regering?): ouders bezoeken mensen om ze hiervoor te motiveren. Er is elke middag na schooltijd les, in een 

groot aantal vakken. 

We hebben twee verzoeken om studie ondersteuning gekregen, waarvan we onderzoeken of de scholen daar 

ook achter staan. 
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Het bovenstaande is geschreven nadat we een week in Lusulu waren, nu achteraf een concretisering van een 

aantal punten: 

 De anexen: We hebben toch ook nog die van Nakaluba kunnen bezoeken. We hebben keuzes gemaakt en die 

ook ter plekke besproken, we behandelen ze verschillend en dat moet natuurlijk goed uitgelegd worden, maar 

uitgangspunt is participatie van ouders. Ook willen we ze ´van de grond´ helpen, that´s it. Elk twee 

lokalenblokken, met meubels? + boeken? 

 Chipale: bestaat al 5 jaar. 401 studenten, 6 teachers. Heeft al 2 classroom blocks en een docentenhuis, 

gesponsord door twee kerken. Wij doen er niets aan. 

 Kabuba:  

(vorig jaar bezocht, Izaac Munkuli is headmaster) 
180 studenten, 9 teachers. Klassen 1 t/m 3. 2 goede 
hutten als klaslokaal, 13 toiletten, 7 woon-hutten en 
een stenen administratie gebouwtje. Zij vragen nu 
een klaslokalenblok. Hiervoor hebben we $ 10.000 
beschikbaar gesteld. Ze zijn aan de slag. 

   
 Chinonge: (Methuli Ndlovu headmaster). Bestaat 5 jaar. 309 studenten, 15 teachers. 5 sheds als lokalen en een 

classroobblock zo goed als klaar. Een admin block en twee lerarenhuisjes Een groot deel van de docenten is 

gekwalificeerd. Het ziet er netjes uit en de ouders zijn heel actief. Hun eerste behoefte is schoolboeken voor 

die vakken die niet in het Unicef programma zaten. We hebben ze daarvoor $ 6000 beschikbaar gesteld. Zij 

hebben ook grote behoefte aan een slaaphuis, omdat kinderen van erg ver komen. Afgesproken is dat we via 

het Melania fonds hiervoor een aanvraag gaan doen (voor meisjes, en er dan een scheidswand in aanbrengen 

om er ook jongens in te kunnen huisvesten?). 

 Chibila: (Hlabangana is daar headmaster) bestaat al 6 jaar. Verkeert in zeer basale staat. 9 docenten. Ouders 

zijn weinig betrokken, studenten zeer slecht gemotiveerd. Slechte hutten waarin wordt lesgegeven. Er is een 

classroomblock en een lerarenhuisje gebouwd, maar er is geen geld voor de benodigde daken. Leraren wonen 

in hutten. We hebben gezegd dat we hier niet veel gaan assisteren, we hebben beloofd dakmateriaal te betalen 

voor $ 6000. 

 

 Nakaluba: Hier waren we kort (op weg naar Temba) en de headmaster 
was er niet. Deze school is pas vorig jaar begonnen. Heel basaal nog, 
maar de ouders zijn heel aktief. We hebben gezegd dat we volgend jaar 
bekijken of we ze kunnen helpen.   
 

 Ngivule: Deze is net begonnen. De weg erheen, een voetpad!, was niet 
begaanbaar. We zijn er dus niet geweest. 
 

 Kwaliteit (uit gesprekken met Lizwe): 

A-level passrate is gestegen van 67% in 2012 naar 76% afgelopen jaar.  

Lizwe vindt de staf goed, alleen voor de praktische vakken is het erg moeilijk goede docenten te krijgen / te 

houden, omdat ze meer mogelijkheden in het bedrijfsleven hebben. 

Science vakken doen het slecht, evenals English Language (dit jaar iets beter). siNdebele en History doen het 

altijd goed. 

Elke woensdagmorgen is er een korte stafmeeting. 

Het volwassenenonderwijs floreert, niet in het minst omdat het halen van je O-level Math. nu voor iedere civil 

servant een voorwaarde is! Elke middag zijn er lessen. 
 

 Onderhoud. We hebben het guesthouse aan de buitenkant, incl. de veranda, geschilderd. Enerzijds omdat we 

het hard nodig vonden, anderzijds om een voorbeeld te geven. Het was dan ook een schril contrast met hoe de 

rest van het huis eruit ziet. We hebben in de laatste week een gesprek met Lizwe en de voorzitter van de SDC 

aangevraagd en hen verteld hoezeer we ontevreden zijn over de staat van onderhoud en de vieze omgeving. 

We kregen te horen dat het graven van nieuwe afval putten (pitches) niet mogelijk was geweest omdat het zo 

lang is blijven regenen. Inderdaad werden er in de laatste week op meerdere plekken pitches gegraven en werd 
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er schoongemaakt. We hebben aansluitend aan dit gesprek in overleg met Lizwe, de docenten in een 

vergadering hierop ook aangesproken. En gezegd dat ze vanaf nu  $ 10 per term voor onderhoud moeten gaan 

betalen.  
 

  De Gender workshop, toegespitst op de deelname van meisjes aan het onderwijs. Het doel van deze workshop 

was om 10 jaar na de eerste workshop te bekijken hoe de situatie nu is, of de maatregelen en voornemens van 

toen effect hebben gehad. En te bespreken wat de effecten zijn van onderwijs aan meisjes op het familie- en 

sociale leven in dit plattelandsgebied. En tot slot e.v. maatregelen te bespreken.  

 

Het was een bijzonder boeiende workshop. Er 
waren 15 mensen uit het onderwijs uit de streek, 
en 5 vrouwen uit maatschappelijke groeperingen. 
En een deel van de bijeenkomst werd bijgewoond 
door een grote groep vrouwen die wachtten op 
een andere workshop, en toen maar bij ons 
aansloten. Dat gaf een heel boeiende dynamiek 
omdat dit voor een groot deel vrouwen waren die 
zelf geen onderwijs hadden genoten, maar het wel 
belangrijk vonden! 

Schokkend was dat men vond dat de situatie met betrekking tot participatie van meisjes achteruit gaat, en dat 

tienerzwangerschappen toenemen. Later realiseerden we ons dat er in vergelijking met 10 jaar geleden zoveel 

meer kinderen naar voortgezet onderwijs gaan (toen ongeveer 500 en nu 2200) dat dit waarschijnlijk de 

zichtbaarheid dusdanig vergroot, dat de conclusie niet klopt. Ik (E) zal de nota over Gender op onze website 

herschrijven en daarin uitgebreider ingaan op deze workshop! 
 

 Sikuluhle Mudimba. Er is een heleboel commotie ontstaan rond haar, nadat de District Education Officer haar 

min of meer gesommeerd heeft te zorgen dat ze wegkomt van deze school en naar een basisschool gaat! Haar 

papieren zijn niet in orde, want zij is oorspronkelijk opgeleid als basisschool teacher. Ik (E) heb uiteindelijk 

(uiteraard met goedkeuring van Lizwe) hierover een brief aan deze D.E.O. gestuurd.  
 

 Bezoek Lidy. We hebben veel tijd besteed aan het duidelijk krijgen van wat er gedaan is met Lidy’s inzet van 

vorig jaar. En erop aangedrongen dat beide scholen een verzoek op papier zetten waarin ze aangeven wat ze 

van haar zouden willen (als ze willen dat ze komt). Lizwe heeft gezegd dat de klerk, Florence, niet genoeg op de 

hoogte is van het gebruik van de computer om te kunnen werken met de programma’s die Lidy had 

geïnstalleerd. En dat Florence dus eerst een cursus moet volgen. Dat zou dan in deze aprilvakantie moeten 

plaatsvinden. En de basisschool was heel enthousiast dat ze nu zou komen, net nu ze dat hele laptop 

programma achter de rug hebben. Maar verzoeken indienen? Ho maar. Ik (E) heb uitgebreid met Lidy 

getelefoneerd, en zij heeft besloten wel te gaan. Ze heeft nu ook geboekt. Dit geeft precies weer hoe het altijd 

gaat in Lusulu: afwisselend frustrerend en inspirerend ! 

 

Elzelien en René, april 2014 

Zie je het verschil 


