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Rapportage project   

‘Bouw van een lokalenblok bij de Lusulu Primary School’. 

 

 

 

Inhoud:  
 
1. Projectaanvraag en begroting; 
2. (geanonimiseerde) donaties; 
3. offertes; 
4. bestellingen / betalingen; 
5. uitgaven via Stichting Lusulu; 
6. uitgaven SDC Lusulu Primary School; 
7. overhead; 
8. stand van zaken per 1 oktober 2015; 
9. Bedankt 

 
 

  
Oktober 2015, Blok 3 met 3 lokalen is gereed, blok 4 in aanbouw. 

 

http://www.lusulu.nl/


 

 

1. Projectaanvraag en begroting. 
 

In de tweede helft van 2014 schreven we, bestuur van de Stichting Lusulu, op verzoek van de Primary 

School in Lusulu en in samenwerking met Bureau Internationale Samenwerking, een projectplan voor 

de bouw van een lokalenblok voor 3 lokalen bij de Lusulu Primary School. De school telt ongeveer 

450 leerlingen en medio 2014 waren daarvoor 4 lokalen beschikbaar. De meeste klassen zaten dus 

‘onder de bomen’.   

                     
De ouders, onder leiding van de School Development Committee, waren van plan zand en 

kiezelstenen bij elkaar te brengen. Wanneer er cement gekocht kon worden, zouden de ouders 

stenen maken. Daarna kon de metselaar aan de slag. 

Er werden drie offertes gevraagd van bedrijven die bouwmaterialen konden leveren. Daaruit werd de 

‘beste’ gekozen. Gekeken werd naar kwaliteit vs. prijs, leveringsvoorwaarden, maar er werd ook 

streng gelet op ’is de offerte wel compleet’. 

Uiteindelijk werd gekozen voor een betrouwbaar bedrijf wat voor bijna $ 20.000 het gevraagde 

materiaal kon leveren. Daarvan zou de school c.q. de gemeenschap 25% bijdragen, zijnde $ 5.000,-, 

en werd aan Stichting Lusulu gevraagd 75%, zijnde $ 15.000,-, bij te dragen. Tegen de toen geldende 

koers was dat ongeveer € 11.250. 

In nauwe samenwerking met Bureau Internationale Samenwerking werd een projectplan geschreven 

en uitgezet onder ´goede doelen fondsen´. 

De projectaanvraag inclusief onkosten bedroeg € 12.500. 

 

2. Donaties 
 

Zes organisaties werden specifiek voor dit project aangeschreven met het verzoek om substantieel 

bij te dragen aan  dit project. 

Drie van deze organisaties konden en wilden daar positief op reageren met donaties van 2x € 5.000 

en 1x € 2.000, het project leek dus vrijwel gedekt. 

 

3. Offertes. 
 

Eind 2014 gaf de Stichting Lusulu opdracht aan de SDC van Lusulu Primary School met een 

geactualiseerde offerte te komen met de belofte daarvan 75% te zullen dragen. De offerte week niet 

af van de oudere offerte. Door scherpe daling van de koers van de Euro ten opzicht van de dollar 

begin 2015 bleek de benodigde $ 15.000 echter niet de begrootte € 11.250 te kosten maar 

waarschijnlijk veel meer. 



Een vierde sponsor was bereid bij te springen met een donatie van € 2.500. 

 

 

4. Betaling.  
 

In maart 2015 werd overgegaan tot 
bestelling, levering en betaling van de 
bouwmaterialen.  
Afspraak zowel met de ´scholen´ als 
met de leveranciers is, bestellen  - 
leveren – controleren – betalen.  De 
nota bedroeg  
$ 16.818,30, zo´n 10% lager dan we 
verwacht hadden. 
 
 

 

5. kosten. 

 

De beloofde $ 15.000 kostte de stichting € 13.080. exclusief bankkosten. 

 

6. De SDC droeg aan dit project dus ´slechts´ $ 1.813 bij. Terwijl ook zij van de ouders een bijdrage 

hadden gevraagd van ongeveer $ 5.000, die na aftrek van $ 1.813, nog resteerde. 

In overleg tussen de Stichting Lusulu en de SDC en schoolleiding werd besloten de bijdrage van de 

stichting niet te verlagen maar werd voor het  ´overschot´ gebruikt voor extra cement. De ouders 

brachten extra kiezels en zand en maakten voldoende stenen om aan een vierde lokalenblok te 

beginnen. 

7. De overheadkosten voor dit project zijn de bankkosten, organisatiekosten zoals website etc en 

de kosten van werving met behulp van Bureau Internationale Samenwerking. Die kosten zijn in totaal 

begroot op 10%. Over € 13.080 is dat dus € 1.308 waarmee het totaal aan kosten dus € 14.388 is.  

Geworven is € 14.500, waarbij het geld van de laatste donor, dus het overschot van € 112,-, ook 

gebruikt mag worden voor een van de andere projecten van de stichting Lusulu. 

 

  
Mei 2015, LPS blok 1 en 2, blok 3 in aanbouw 

 



8.  Stand van zaken. 
 

In mei 2015 brachten twee bestuursleden van de Stichting Lusulu een bezoek aan het project. We 

ontmoetten een trotse SDC, ze hadden ´een verassing voor ons´. Het geplande 3-lokalen blok was 

nagenoeg klaar. Ouders waren bezig de vloeren te egaliseren, zodat de metselaar de beton/cement 

vloeren kon leggen. Maar naast dit nieuwe blok was een 4e lokalenblok in aanbouw. Inmiddels is het 

tot op het niveau van de dakspanten. Ramen en deuren zijn door de ouders bij elkaar gespaard en 

zonder onze verdere hulp is ook dit blok voortvarend opgetrokken.                    .      

 
Het lokalenblok 3 is in september 2015 in gebruik genomen. Dat is heel prettig want in november 

begint het regenseizoen. Met een beetje proppen, twee groepen in één lokaal, kunnen in 

noodgevallen nu alle kinderen onder dak. Inmiddels wordt aan fondsenwerving gedaan om ook het 

vierde lokalenblok af te maken. 

 

9. Bedankt. 
 

Als voorzitter van de Stichting Lusulu bedank ik u, namens mijn mede bestuurders, voor uw steun bij 

ons werk in de regio Lusulu in het Noord Westen van Zimbabwe. Het is voor ons een grote stimulans 

om met dit werk door te gaan. Daarbij verliezen we niet uit het oog dat de bevolking van Lusulu zelf 

verantwoordelijk is voor de opleiding van hun jeugd en dus feitelijk zo snel mogelijk hun scholen zelf 

moeten beheren en onderhouden. Die fase is naar onze mening ook voor de Lusulu Primary School 

spoedig aangebroken. Wij hebben hen toegezegd nog één maal met een donatie van € 10.000  te 

helpen bij de bouw van het 4e en 5e ´grote´ lokalenblok. De SDC van de Primary School zou natuurlijk 

wel meer hulp¨willen krijgen, maar begrijpt dat het reëel is dat de Stichting Lusulu een grens trekt en 

daarna andere scholen op weg helpt. 

 

Elzelien van Duijn, voorzitter Stichting Lusulu.  

Beilen, oktober 2015. 

 

 


