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Aan sponsors en belangstellenden van de Stichting Lusulu.                                                                                    

Beilen, 10 dec. 2014 

 

 
Noodlokalen bij Chinongwe Sec School 

 

Beste mensen, 

Bedankt voor jullie belangstelling en steun in het afgelopen jaar.  

Er zijn in 2014 belangrijke veranderingen ingezet in en rond het dorp Lusulu.  

De economie van het dorp krabbelt wat op, we merken dat aan het feit dat ouders de ‘verplichte’ 

ouderbijdrage aan de scholen nu redelijk goed betalen, terwijl de bedragen ook iets verhoogd konden worden. 

Dat melden beide oudercommissies aan ons. Als stichting hebben we daar niets mee te maken, maar …  We 

zien het vooral aan het feit dat beide oudercommissies de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de 

scholen meer en meer voor hun rekening willen nemen. En dat betekent dus ook dat wij ons op dat gebied iets 

terug kunnen trekken. 

Van de 4000 kinderen die we in 2004 telden als ‘potentieel’ voor middelbaar onderwijs gaan er nu zo’n kleine 

2500 naar school in het gebied. Dat komt mede door het krachtige beleid van de dorpsgemeenschappen in 

samenwerking met het regionale onderwijs ministerie om dependances te starten in de omliggende dorpen. 

Dat zijn er momenteel 6. Vier van deze 6 hebben we bezocht, één ligt te ver weg en is te moeilijk bereikbaar, 

één is ver weg en wordt gesteund door andere (kerkelijke) sponsors. Een deel van de kinderen gaat elders naar 

school en een relatief klein deel gaat (nog) niet naar middelbaar onderwijs.  

Wat betreft het middelbaar onderwijs hebben we de focus verlegd naar deze ‘satellites’. We willen hen helpen 

snel een minimum voorzieningen niveau te halen. De situatie in de buitendorpen is verschillend, soms is er al 

wel voor een redelijk gebouw gezorgd, elders zitten de klassen nog in  hutten, waarvan het dak lekt. Er zijn 

meestal weinig leermiddelen, groot gebrek aan meubilair en soms ook zeer slechte huisvesting voor 

leerkrachten. Ook is het ene dorp actiever dan het andere. 

In principe ondersteunen we de oudercommissie met een bijdrage van 50 – 75% van de stichtingskosten van 

een accommodatie of leermiddelen. De ouders moeten eerst zelf een deel bij elkaar brengen. 

 

Ook de basisschool in het dorp Lusulu zelf floreert, er zitten 460 kinderen op. De school is gekozen om in een 

landelijk e-learning project deel te nemen en heeft eind vorig jaar 80 laptops ontvangen voor kinderen en 10 

voor docenten, + de software, + training voor de docenten, + zonnepanelen voor de energie, + stalen beveiligde 

opbergkasten, + twee beamers en  schermen, + meubilair voor twee lokalen. Een proefproject heeft afgelopen 
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periode gedraaid, men verwacht in 2015 regulier met computer ondersteund onderwijs of e-learning te kunnen 

beginnen. 

Maar doordat er nu twee lokalen als volledig e-lokaal zijn ingericht is er meer lokalen-nood. De SDC heeft ons 

gevraagd te helpen bij de bouw van een blok van 3 lokalen. Dat doen we op basis van 75%. Zelf zorgen ze ook 

voor accommodatie voor de peuters. 

(Overigens heeft ook de High School een zelfde donatie ontvangen van het ministerie van onderwijs. Anders 

zouden kinderen die van de basisschool afkomen niet verder kunnen met e-learning.) 

 

     
Nieuwe meubels vor de LPS   2e docentenhuis bij LPS  SDC en directie LPS 

 

Wij, Elzelien en ik, waren er in maart 2014. Daarover hebben we eerder verslag gedaan. 

Na onze terugkeer uit Lusulu in april 2014 is Lidy Steeman in juni/juli in Lusulu geweest. Zij heeft beide scholen 

in Lusulu geholpen met de ontwikkeling van geautomatiseerde administratie en met training van docenten in 

computer gebruik. 

 

Toen wij er vertrokken was Methuli Ndhlovu, kersverse Headmaster op de satelliet in Chinongwe Sec. School, 

druk met het verzamelen van offertes voor leerboeken voor zijn school. In mei is er voor $ 6000 aan 

schoolboeken geleverd, die door de Stichting Lusulu beschikbaar waren gesteld.   

 

                                
Daarna is de SDC van Chinongwe doorgegaan met fondsen werven en is men inmiddels bezig een docenten 

huis te bouwen. Methuli heeft voor offertes gezorgd voor een slaaphuis voor leerlingen die van te ver komen, 

daarvoor voeren we een fondsenwerving actie in 2014/’15. 

Methuli is door de Stichting Lusulu in de jaren 2008 – ’10, ondersteund bij zijn voortgezette opleiding. 

 

Toen we net terug waren kregen we bericht van een serie ingrijpende overplaatsingen door de 

hoofdinspecteur.  

Gift Mukombwe is Headmaster op Kabuba Sec. School, Isaac Munkuli is terug als deputee head in Lusulu. Ook 

Isaac is door de Stichting Lusulu ondersteund bij zijn opleiding tot councellor. 

Die wissel is geen slechte zaak denken we, maar voor betrokkenen, mn. voor Gift persoonlijk wel heel 

vervelend. Gift ‘erft’  een zeer actieve school / SDC die een lokalenblok aan het bouwen was (steun van ons van 

$ 11.000) en heeft afgemaakt. (foto links) In 2015 willen we hen graag helpen met de inrichting, op 50/50 basis. 



               
 

Rueben Muleya, ook een ex-student van ‘ons’ opleidingsfonds,  is naar Nakaluba Sec. School gestuurd als 

Headmaster, hoe dat uitpakt zijn we zeer benieuwd naar, we hebben geen contact meer met hem gehad. De 

school krijgt in 2015 steun van ons voor een klaslokaal. De foto rechts boven toont de huidige noodsituatie. 

 

 

 
We hadden Chibila Sec. 
School hulp bij een dak 
beloofd, dat heeft veel 
voeten in de aarde gehad, 
maar uiteindelijk is het dak 
geplaatst en is ook de 
betaling van $ 6000 goed 
gekomen.  
 

 

Op de Lusulu Primary School is het docentenhuis afgebouwd en gecompleteerd met een gescheiden toilet / 

douche gelegenheid, daar was nog wat geld van ons voor over. Ook is het ECD (Early Child Development) lokaal 

afgebouwd, door de ouders zelf opgebracht.  

Hier een berichtje van de voorzitter van SDC Reginald Sibanda eind juli: 

I hope this letter finds you all in good health. 
I just wish to update you on the situation at Lusulu Primary School. 
The school opened this term with an enrollment of 460 students and 12 
teachers. … 
All the material for bathroom, kitchen and tubing has been delivered to 
the school. Construction is yet to start. The E.C.D is yet to be completed 
as the same builder is the one building the classroom at Kabuba Secondary. 
We expect to complete it by 30/07/14. 
On E-learning solar panels have been installed and we await installation 
of computers so that teachers can start using them in teaching. Update to 
follow 
 
Yours 
Reginald Sibanda 
 

Op de Lusulu High School bouwt men verder aan de watervoorziening en huisvesting voor docenten. Ook is 

men een lokaaltje aan het bouwen. Dat doet/ financiert de SDC zelf zoals is afgesproken. 

 

In Nederland zijn we nog steeds druk met de fondsen werving. We steunen op twee peilers: 

1. De particuliere fondsenwerving, via donateurs, kerken, bedrijven, incidentele donaties etc. En natuurlijk de 

grote sponsor-fietstocht. In 2014 leverde The Ride on Education een kleine € 4000,- op.  Deze donaties komen 

in aanmerking voor vermeerdering door Wilde Ganzen. Voorwaarde is nu wel dat de steunaanvraag door de 

scholen in Zimbabwe zelf wordt gedaan. We gaan hen daarin  trainen. 



2. De structurele fondsenwerving bij grote donoren. Met hulp van het Bureau Internationale Samenwerking 

schrijven we grote fondsen aan met de vraag ons ‘fors’ te steunen, het gaat dan om bedragen tussen de € 1000 

en € 10.000,- Met dat ‘grote’ geld hebben we in 2014 de inrichting van 4 vaklokalen kunnen betalen. (ong € 

40.000). Ook in 2014/’15 loopt er zo’n project via B.I.S. voor totaal zo’n € 37.000. 

Overzicht van inkomsten en uitgaven in 2014. 

inkomsten 2014 (tot 09-12-'14) 
   

uitgaven 2014 
 donateurs €      1.315,00 

  
bankkosten  €       116,68  

ondersteuning missies         €      1250,00 
  

organisatie kosten  €       479,36  

Ov. giften 
 

€         611,85 
  

Reiskosten              2)  €       637,60  

BIS 
 

€    12.000,00 
  

missie sept '13  €       145,11  

The Ride on Education €      4.098,45 
  

missie maart '14    3)  €    2.661,27  

rente 
 

€           31,15 
  

Project                    4)  €    7.015,09  

Kruispost                                      1)         €     1.095,30 
  

Kruispost                1)  €     1.095,30  

totaal 
 

€   20.401,75 
  

totaal  €   12.150,41  

     

toename reserve tbv 
projecten 2015 €    8.251,34 

1) om fiscale reden bijdrage en kosten voor vliegtickets . 

2) voornamelijk binnen Zimbabwe;     3) o.a. betaling voor schoolboeken;     4) schoolboeken en dak Chibila 

 

Elzelien en ik hebben een reis naar Zimbabwe geboekt voor mei 2015, de eerste twee weken met onze 

kinderen en klein kinderen, daarna nog twee weken samen specifiek naar en voor Lusulu. 

 

In 2015 is er weer een Ride on Education, van 4 – 11 juli fietsen we van Beilen naar Reims in Noord Frankrijk. 

Zelf ben ik zeker van plan weer mee te doen, Aleid en Rinke ook. Maar ik hoop toch erg op wat meer 

deelnemers, we zijn maar een erg klein clubje. Het is nu tijd voor vakantieplannen.  

Wie heeft er zin en tijd om mee te fietsen, zelfs een deel van de etappe is mogelijk. Kijk voor informatie op 

www.therideoneducation.nl 

  

Er is een bestuursvacature! Ben je geen familie van Elzelien of René dan nodigen we je van harte uit daar met 

ons van gedachte over te wisselen. (Om fiscale redenen mogen er niet meer familieleden in het bestuur zitten.) 

 

Of wil je ons sponsoren. Meld je bij ons (info@lusulu.nl) en ik stuur je in het voorjaar meer informatie.  

Gewoon een (kerst)gift is zeer welkom. We hebben nog steeds de ANBI status, giften zijn dus fiscaal aftrekbaar. 

We zijn één van de grotere kleine goede doelen organisaties. Er zijn bij ons geen salarissen of andersoortige 

strijkstok. We zijn rechtstreeks aanspreekbaar voor wat we met jouw gift doen. 

 

Met vriendelijke groet,  
fijne kersttijd en jaarwisseling. 
  
Namens het bestuur van de 
Stichting Lusulu 
 
René Huigens, secretaris / 
penningmeester Stichting 
Lusulu. 
 

 
Elzelien presenteerde een workshop over ‘gender’ in maart 2014. 
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