
 

 

Verslag bezoek Lusulu mei 2015.                                                      

       

 

We zijn hier, na ons korte familiebezoek in de week tevoren, terug 

aangekomen op dinsdagmiddag 19 mei. We vertrokken weer op 

vrijdag 29 mei.  

 

 

Doelstelling voor deze 9 dagen waarvan 6 werkdagen: maandag is 

een Public Holiday, Africadag. En dus is iedereen een lang 

weekend weg: 

 
Sponsorschildjes van Lusulu 

Foundation voor op de gebouwen. 

   

 Bezoek aan de Satelites waarmee we al samenwerken, of die een verzoek hebben ingediend. 

Concreet zijn dat: Chinonge, Kabuba, Nakaluba en misschien Chibila. De overige drie satelites 

worden ofwel door kerken gesteund, of zijn nog in een voorstadium, waarin er nog niets te 

bezoeken valt. We vinden het belangrijk om kennis te maken met de SDC’s en hen ons beleid 

en werkwijze duidelijk te maken. We hebben een punt toegevoegd aan ons beleid: als we een 

project meegefinancierd hebben en het wordt niet onderhouden dan gaan we niet mee met een 

volgend project. 

 Gesprekken met de SDC’s van de Highgschool en van de Primary school. 

 Een training op verzoek van docenten én studenten in Chinonge 

 Toegevoegd tijdens ons bezoek: gesprek op het politiebureau met de hoogst verantwoordelijke 

daar. 

 Gesprek met Mrs Mudimba, en gesprek met haar en Mr. Dlamini, directeur van de Primary 

school over haar positie. 

 

Zoals gewoonlijk is Lizwe, de headmaster, bijna niet aanwezig, hij moet voortdurend naar 

vergaderingen, sportevenementen en trainingen ver weg. Gelukkig is Isaac Munkuli, de waarnemend 

directeur actief, daadkrachtig en gemandateerd. 

We hebben al in de vorige week een bezoek gebracht aan de Primary school, want immers er wachtte 

ons een verrassing ( al geruime tijd via WhatsApp aangekondigd door de voorzitter van de SDC). En 

dat was: dat ze naast het klaslokalenblok, dat ze met onze steun, nu bijna klaar hebben, zelfstandig een 

vierde blok (*ook met drie lokalen) hebben gebouwd, dat tot aan het dak klaar is. Apetrots zijn ze, en 

terecht. Ze kunnen alleen de zinkplaten voor het dak niet meer betalen. 

Wederom zijn we verrast door hoe de basisschool erbij staat: verzorgd, netjes. Ze laten ons ook de 

keuken zien die ze gebouwd hebben voor de twee docentenhuisjes, en de aparte wc en wasruimte. 

    
Klaslokalen LPS                        kip eten met de SDC / LPS   de moeders stampen de vloer in   

                                                                                                                                                   het nieuwe lokalenblok 

We hadden in de eerste week een vergadering met de SDC van LPS, waarin naast alle verplichte 

beleefdheden en herhalingen gepraat is over hun prioriteiten. Ze willen graag nog een klaslokalenblok, 

want ze streven ernaar alle klassen onder dak te krijgen. We hebben afgesproken dat zo nog € 10.000 

van ons kunnen krijgen, waarmee ze dan eerst het dak van dit vierde blok betalen, en vervolgens een 



gedeelte van het volgende blok. Dat komt dan ongeveer neer op 50%. 

We hebben ook gesproken over wat Lidy voor hen kan gaan doen. Ze gaan dat nog formuleren. We 

zijn trouwens verbaasd dat ze nog niet werken met de laptops, met de e-learning. Ze zeggen dat dat 

komt omdat het geheel er allemaal is, maar nog officieel overhandigd moet worden! Dit is een 

ontwikkelingsland! Je gelooft je oren toch niet. Het is al 14 maanden geleden dat de training om 

hiermee te kunnen werken, werd afgesloten. Wie weet daar nu nog iets van?? 

Cijfers: ze hebben 380 leerlingen, waarvan twee grade 7 klassen (80 leerlingen). En daarbij nog 70 

kleuters (dat heet ECD). 13 leraren, waarvan 9 qualified. 8 classrooms+ 1 aparte ECD classroom en 2 

computerlokalen. Dus nog 4 klassen onder de boom (die ze wel afwisselen). 

 

In de tweede week komen ze inderdaad met een beschrijving van wat ze van Lidy wensen. We hebben 

hen ook een keer uitgenodigd om bij ons te eten, want we kregen een (levende) kip en nog veel andere 

etenswaren cadeau van mr. Dlamini. Het was erg lekker en gezellig. De laatste dag kwam mr. Dlamini 

met een prijsopgave voor het dak, en dat was even lastig want we hebben het geld nog niet beschikbaar 

voor een nieuw project. En zij zijn er immers al aan toe! Dit was gelukkig wel uit te leggen. 

 

Met betrekking tot de satelites zijn er een paar problemen waar ze allemaal mee kampen: de teenage 

pregnancies, en de grote wisseling van docenten. Veel docenten zijn ‘underqualified’ en dus tijdelijk. 

En dan is er de slechte oogst van dit jaar, door veel te weinig regen. Des te meer is het verheugend te 

zien hoe de ouders / de community financieel toch bijdragen. We horen dat als ze niet kunnen betalen, 

ze dit komen melden en dan bereid zijn te werken voor de school. Er is een Child Protection 

Committee, een NGO met mensen uit de omgeving. Die strijden ervoor dat kinderen niet weggestuurd 

worden als er geen schoolgeld wordt betaald. 

 

We zijn direct woensdag een hele dag naar Chinonge geweest. Voor het eerst in de geschiedenis 

hadden we al 3 maanden geleden van Methuli, die daar nu directeur is, het verzoek gekregen of we 

zowel zijn team als de leerlingen van form 4 wilden trainen! En nog wel heel concreet: teambuilding 

en intervisie voor de leraren en toekomstperspectief en het voorkomen van zwangerschap voor de 

leerlingen. Het team bestaat uit 14 mensen en was voltallig aanwezig bij de training. Het was leuk om 

met hen te werken. Echt een gemotiveerd team, dat had Methuli ook al gezegd. Met 75 leerlingen 

werken vonden we niet zo zinvol, het is eenrichtingsverkeer en er wordt dan verwacht dat wij ze een 

aantal wijsheden gaan aanpraten. We hebben ervan gemaakt wat ervan te maken was, en daar is het 

dan ook mee gezegd. René was geschokt dat ongeveer de helft van deze groep naar de politie wil! 

Van Methuli een uitgebreide update gekregen, en daarna hebben we een leuk gesprek met de SDC 

gehad, een leuke en actieve groep. De school heeft in het afgelopen jaar van ons schoolboeken 

gekregen voor de vakken die niet onder de donatie van Unicef vielen: de examenresultaten zijn 

daardoor aantoonbaar en goed gestegen, gemiddeld met 50%. Een van hun geslaagde leerlingen zit nu 

in klas 5 (A-level) in Lusulu. Drie meisjes zijn naar een ‘event’ geweest en hebben daar allemaal een 

speech moeten houden. Terug op school hebben ze een essay geschreven. Ze zijn zo een rolmodel voor  

 

de andere leerlingen.  

Omdat er onlangs 7 km. hiervandaan een satellite 

van een andere Highschool is geopend is hun 

prioriteit niet meer een slaaphuis. Prioriteit no.1 

is nu een classroomblock, wat zo nog een paar 

jaar combineren met slaaphuis. Zelf hebben ze 

voor hun eerste block meubels besteld. 

Bijzonder was dat ze vertelden dat de community 

ook zelf een clinic bouwt. 

 

Workshop met het team van Chinonge 

 



Vrijdag bezoek aan Kabuba. Daar is Gift nu headmaster. Izaac heeft ons erheen gebracht, zichtbaar 

mee-trots op wat daar bereikt is. Direct in het oog springt een knalblauw, mooi geschilderd 

classroomblock, dat is in het afgelopen jaar mee door ons gefinancierd, het is al 10 maanden in gebruik 

en ziet er ook van binnen prima uit. Geen kapotte ramen! Gift heeft ons bijgepraat en we hebben een 

rondleiding over het terrein gemaakt.  

 
Lokalenblok in Kabuba  HM en SDC in sportshirts   ouders in Kabuba graven de fundering 

 

Overal zijn groepen ouders aan het werk. Ook weer een aardige en actieve SDC, waar we mee 

vergaderen. Ze hebben een driejarenplan opgesteld, waarvan ze 2014  helemaal gerealiseerd hebben, 

en 2015 tot nu toe voor op schema liggen! We krijgen na afloop zelfs een maaltijd: ‘gasten laat je niet 

zonder eten weggaan’. De kinderen zingen voor ons, en het valt op hoe aardig een betrokken Gift met 

ze omgaat. 

Prioriteiten hier zijn meubels en classroomblock 2. Ze zijn al met de fundering bezig. 

 

Dinsdag naar Nakaluba. De weg is zo slecht dat de door ons gehuurde auto er niet heen kan. Meneer 

Moyo, die in de SDC van de basisschool zit, is bereid om ons er met zijn vrachtwagentje heen te 

vergezellen. Hier schrikken we van de situatie: het gebrek aan voorzieningen. Deze school heeft niet 

meer kunnen profiteren van de donatie van Unicef, dus hebben ze voor alle vakken slechts één 

leerboek: dat van de leraar. Ze bieden alle drie de praktische vakken aan zonder enig gereedschap. Er 

is een schooltuin, maar geen water. Het water moet van zo ver gehaald worden dat ze er voor de 

drinkvoorziening van de daar wonende leraren problemen mee hebben. En voor de bouw! 

En dan zijn toch de ouders heel betrokken: ze hebben grote hutten gemaakt om les in te geven, ze 

brengen stenen en materiaal om een classroomblock te bouwen, hebben zelf al een lerarenhuis 

gebouwd en een paar toiletten.  

Ook hier weer eerst een update van de headmaster, Rueben, heel formeel. Daarna gesprek met de SDC, 

die naast de ouders en leraren ook drie adviseurs heeft. Temba is één daarvan, en verder zitten er twee 

village heads in. Een strategische zet, lijkt ons. Hun eerste prioriteit is een classroomblock. Daarna 

meubels en boeken. 

Later hebben we met Izaac een gesprek over zo’n prioriteit: zou schoolboeken eigenlijk niet nummer 

één moeten zijn? Izaac is daar heel uitgesproken over: schoolboeken leiden tot resultaten, en zijn het 

eerste belang.  

 

We zijn niet meer naar Chibila geweest. Daar hebben we helemaal niets van gehoord. Maar toen we op 

de terugreis waren kwam er een berichtje met de vraag waarom we niet gekomen zijn! 

 

Het eerste gesprek met de SDC van de LHS was confronterend. Een geheel vernieuwde SDC, met 

geen enkele vrouw erin. Wij hadden twee belangrijke punten te bespreken: Is er, zoals vorig jaar was 

afgesproken, een maandelijkse bijdrage voor onderhoud aan de docenten opgelegd. En: wat is er aan 

de hand met het nieuwe borehole. 

Het eerste punt: nee. Deze SDC weet ook niets van een afspraak. Vindt het wel een goed idee. 

Tweede punt: het schijnt dat de man die hiervoor gecontracteerd is, verdwenen is. Heeft hij al betaling 

ontvangen? Ook hierover weet deze SDC het fijne niet. Er gaan geruchten dat de betrokkene ook 

andere schuldeisers heeft. De SDC besluit volgende week opnieuw te vergaderen en aan Lizwe 

toelichting te vragen, en dan hun beleid vast te stellen. We spreken af dat wij, na hun bespreking erbij 



komen volgende week. Dit, om ‘sociaal gewenste’ besluiten te voorkomen. 

In die tweede bespreking leggen ze uit dat ze eerst de lerarenhuizen van achterstallig onderhoud willen 

voorzien, en dan die vaste bijdrage gaan opleggen. Het blijft naar onze mening teveel hangen in ‘hopen 

dat de leraren dan bereid zijn tot…’. Maar zij moeten ermee werken. 

                                
Verlaten borehole machine   een container als werkplaats? Nee opslag van ..?? zooi 

Het tweede punt ligt erg ingewikkeld. Eigenlijk is het nog een staartje van de ongelukkige beslissing 

van Wilde Ganzen om geld direct naar de counterparts over te maken: anderhalf jaar geleden ontdekte 

Steffen (die daar toen was) dat er voor het Home Economics Block veel te hoge quotations lagen. Hij 

heeft toen met Lizwe die prijzen kunnen verlagen, en ons toen namens de school gevraagd of er van 

het overgebleven geld een borehole mocht komen. Daar zijn we mee akkoord gegaan. De man, 

Kumalo, die de borehole voor de basisschool had gemaakt, werd hiervoor gecontracteerd. Ondertussen 

was dat geld van WG bij de school terecht gekomen. Daar wist heel Lusulu van. Kumalo heeft daarvan 

gebruik gemaakt door de betaling vooraf te eisen. Daar is Lizwe mee akkoord gegaan. Vervolgens is 

zijn machine kapot gegaan, en is hij daarna weggebleven. In december, dus een klein jaar na dato, is 

hij tijdens de schoolvakantie langs gekomen, om zijn machine weg te halen(?), in ieder geval heeft 

Lizwe hem toen telefonisch gesproken en gezegd dat hij na de vakantie terug moest komen. En hij 

heeft de guard geïnstrueerd dat hij hem er niet in mag laten. Vervolgens is er niets meer van Kumalo 

vernomen. Lizwe zegt dat hij hem heeft geprobeerd op te sporen, en dat hij het gemeld heeft bij de 

politie. De politie heeft er tot nu toe nog weinig werk van gemaakt, maar op ons aandringen gaan ze nu 

meneer Khumalo opsporen. 

De SDC besluit eerst met Lizwe hierover te willen spreken, en dan stappen richting politie te 

ondernemen. 

 

Gesprek met mrs. Mudimba. Zij vraagt ons advies over het volgende: De DEO (District Education 

Officer) uit Binga heeft de docenten die eigenlijk bevoegd zijn voor basisonderwijs weggestuurd. 

Tegen mrs. Mudimba heeft hij gezegd dat ze in ieder geval dit schooljaar mag blijven want ’uw 

sponsors willen hun investering voor de school behouden’. Zelf zit ze in een spagaat, want hij kan haar 

volgend jaar zomaar willekeurig ergens heen sturen. Ze zou wel naar de LPS willen, en zou dan graag 

willen dat ze extra op de formatie wordt aangesteld om in alle klassen F&F en F&N te geven, zodat dit 

ook weer ten goede komt aan de LHS omdat leerlingen er dan al in een vroeg stadium over geleerd 

hebben. En er zijn tenslotte bij de basisschool 11 naaimachines die niet gebruikt worden! Dit voorstel 

hebben we met de headmaster van de LPS besproken, hij staat er welwillend tegenover en gaat 

uitzoeken of dit kan worden toegestaan. 

En ik schrok wel van het feit dat die naaimachines daar ongebruikt staan terwijl er in de satelites het 

vak F&F zonder machines gegeven wordt! 

 

Op de valreep komt dan een voorzitter van een nabijgelegen basisschool een keurig verzoek tot steun 

aanbieden, evenals een jongen die wees is en ook nog voor twee broertjes moet zorgen, in de bosjes 

rond de school een hutje heeft gebouwd, en geld vraagt om zich te kunnen inschrijven voor de 

examens. Nee zeggen valt niet mee! 



Overzicht Satelites 

Satelite Chinonge Kabuba Nakaluba 

Aantal docenten/ 

gekwalificeerd 

14/ 11 13/6 8/6 

Aantal leerlingen 345 274 197 

Verwachte groei ll. ? 350 300 

Klassen 1 t/m 4 1 t/m 4 1 t/m 3 

Gerealiseerd Met steun 

van ons vorig jaar 

Boeken voor 4 vakken Classroomblock 1 - 

prioriteit Classroomblock 2 Classroomblock 2, 

meubels 

Classroomblock 1 

Aanbod praktische 

vakken 

Alleen agriculture(?) F&F, agriculture, 

building 

F&F, agriculture, 

building 

 

 

Elzelien, juni 2015 

 

 


