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1. Projectaanvraag en begroting. 
 

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

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

de bouw van een slaaphuis/ lokalen bij de dependances in Chinonge en Nakaluba. Ook vroeg de 

school hulp bij de inrichting van de 2 lokalen in Kabuba. In Chinonge en Kabuba zitten elk zo’n 400 

leerlingen op de scholen, in Nakaluba zijn dat er in 2015 een kleine 200.   

                     
 Nieuwe meubels voor de Chinonge Sec.School uit het project voor 2014 betaald door Stichting Lusulu. 

 

De normale procedure voor bouw is: Ouders, onder leiding van de School Development Committee, 

brengen zand en kiezelstenen bij elkaar. Dan wordt er cement gekocht (vaak met hulp van Stichting 

Lusulu) en maken de ouders de stenen. Daarna kan de metselaar aan de slag.  

Er werden drie offertes gevraagd van bedrijven die 
bouwmaterialen konden leveren. The WEB, Timber 
and Hardware; Early Ashes Enterprise en Buy & 
Build. Daaruit werd Early Ashes als de ‘beste’ 
gekozen.  
Gekeken werd naar kwaliteit vs. prijs, 
leveringsvoorwaarden, maar er werd ook streng 
gelet op ’is de offerte wel compleet’. Het 
slaaphuis/annex lokaal week qua ontwerp niet af 
van een lokalenblok, de inrichting van het 
slaapgedeelte zal verschillen van een klaslokaal. Het 
materiaal voor het slaaphuis annex lokaal en het 
lokalenblok zou kunnen worden geleverd voor een 
kleine $ 45.000.  

 
              Ouders maken stenen in Kabuba. 

Ook voor de meubels van Kabuba werd dezelfde procedure gevolgd, 3 offertes en de beste kiezen. 

Dat werd Alpha Steel, die voor ruim $ 4300 wilde leveren (ex transport kosten). 

In totaal was dus ruim $ 49.000 nodig. In principe draagt de Stichting Lusulu niet de gehele begroting, 

maar vraagt van de ouders een substantiële bijdrage. Voor dit project was een bijdrage vanuit de 

stichting begroot van € 26.750 op basis van een wisselkoersverhouding van €1 = $ 1,33 



 

2. Donaties. 
 

Veertien organisaties werden, in twee ‘etappes’, specifiek voor dit project aangeschreven met het 

verzoek om substantieel bij te dragen aan  dit project. 

Negen van deze organisaties konden en wilden daar positief op reageren met donaties van  

5 x € 2.500 
1x € 5.625 
1x € 4.000 
1x € 2.000 
1x € 1.000.  

 
 
 
 
Totaal € 24. 625,- 

Daarmee was de uiteindelijke  begroting wel ongeveer gedekt. 

 

3. Offertes en nota’s. 
 

De nota’s  weken uiteindelijk behoorlijk af van de offertes. Het slaaphuis annex lokaal was niet ruim 

$24.000 maar ‘slechts’ $13.460 en het lokalenblok voor Nakaluba niet $20.000 maar $13.319.   

Dit had drie oorzaken: daling van de prijzen voor bouwmaterialen door toenemende concurrentie;  

combinatie slaaphuis/klaslokaal; en gezamenlijke inkoop. 

De wisselkoers was echter sterk veranderd / verslechterd voor de €€.  

Eind 2014 was de koers van de US $ ten opzichte van de € ongeveer $ 1,30 voor €. 1,-. Ten tijde van 

de bestelling van de materialen was duidelijk dat die koers dramatisch was gedaald naar een bedrag 

tussen $ 1,10 tot zelfs iets onder $1 voor €. 1,- Dat betekende voor onze organisatie dat we met de 

aanvankelijk begrootte bedragen niet goed uit zouden komen. Gelukkig waren er een aantal 

organisaties die in dit ‘gat’ wilden bijspringen 

 

 

4. Betaling.  
 

In juli 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 beide nota’s 
bedroegen  
$ 13.460 en $ 13.319,50; precies zoals 
afgesproken.  
Voor Chinonge droeg de stichting 75% =  
$ 10.000 bij in de kosten;  
voor Nakaluba was dat $ 11.250 of 83,5%. 
De nota voor de meubels bedroeg $ 
4.328,60, waarvan de stichting 75%  op zich 
nam. 
 

 

 



5. kosten. 

 

De betaalde  $ 28.500 kostte de stichting € 22. 417,08 exclusief bankkosten. 

 Chinonge Nakaluba Kabuba 1e term Kabuba 2e termijn totaal 

 $ 10.000 $ 11.250 $ 1.500 $ 1.750 $ 28.500 

betaald € 9.059,12 € 10.427,92 € 1.388,63 € 1.541,48 € 22.417,08* 

begroot € 9.500 €11.250       € 2. 500 € 23.250 

*ex bankkosten 

 

6. De SDC’s,  lees ouders, droegen aan deze drie deelprojecten Chinonge, Nakaluba en Kabuba dus 

respectievelijk 25%, 16,5% en 25% bij.  

Nakaluba is een zeer arme gemeenschap, die in 2014 met de bouw van een school s begonnen. Wij 

wilden hen meer steun geven dan de gebruikelijke 75%. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vergaderen met de SDC van 
Nakaluba in een ‘oud’ klaslokaal. Let 
op de gemetselde bankjes. 
 

 

 

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 gesteld 

op 10%. Over  € 22.417 is dat dus € 2.242. De totale onkosten zijn derhalve € 24.659,- 

De dekking uit fondsenwerving bedroeg € 24.625 

  

 

8.  Stand van zaken. 
 

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

ontmoetten overal trotse SDC leden, die voortvarend met de opbouw van hun school bezig waren. 

In Kabuba werden de stenen gemaakt voor een docentenhuis en een nieuw klaslokaal.  

In Chinonge was men vooral erg trots op de sterk gestegen examen resultaten sinds de donatie van 

schoolboeken door de Stichting Lusulu.  

In Nakaluba, waar de school pas 1,5 jaar geleden was gestart, waren inmiddels sanitaire 

voorzieningen gebouwd, een kantoortje voor de schoolleiding en voor opslag van leermiddelen. Er 

werd zand, stenen en water aangesleept, soms van 4 km verderop, om te beginnen met het maken 

van stenen voor klaslokalen of huisjes. 

 

 



    
Meubels in Kabuba                                                    lokalen in aanbouw in Nakaluba 

 

 

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. Eigenaarschap van de scholen ligt bij de ouders / 

Oudercommissie. Daarom stellen we dat er minimaal een substantiële bijdrage in elk project moet 

zijn van de ouders zelf, hetzij in werk, hetzij in geld. 

De Stichting Lusulu heeft in haar beleidsplan staan dat zij de dependances van de Lusulu High School 

een flink eind op weg wil helpen, afgesproken is dat dat tussen 2014 en 2018 betekent: minimaal 2 

blokken van 2 lokalen, inclusief meubilair en waar nodig schoolboeken, een administratiekantoortje 

en huisvesting voor 6 docenten. Met uw steun zijn we op de goede weg. 

 

 

Elzelien van Duijn, voorzitter Stichting Lusulu.  

Beilen, november 2015. 

 

 


