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Van de voorzitter 
 

In 2015 hebben we ons geconcentreerd op de Primary School en 

de dependances van de High School. Daar zijn er inmiddels 7 van. 

Voor de High School betekent dat een terugloop en geleidelijke 

stabilisering van het leerlingen aantal op ongeveer 750. De 

dependances, die tussen de 15 en 30 km weg liggen van de 

‘moederschool’ hebben gezamenlijk inmiddels zo’n 2000 

leerlingen. Deze kinderen hoeven dus geen halve dag meer te 

lopen om naar school te gaan en daardoor gaan er in het hele 

gebied ook veel meer kinderen naar school. 

 

 

 
 

Moeders stampen de puin-vloer van blok 4 aan om de 

cementvloer te kunnen storten 

 

 

 

 

Kunnen we er trots op zijn dat de ‘beste’ en veelal door ons 

opgeleide docenten van de High School inmiddels promoveren 

naar schoolleiders van deze dependances? Dat zijn we wel een 

beetje, maar het voelt ook als verlies voor de High School zelf. 

 

De Primary School groeit als kool, niet zo zeer in leerlingen 

aantallen en docenten, daar lijkt het plafond bereikt, maar in 

accommodatie. Nu zijn er 7 lokalen, plus twee voor het Early Child 

Development Centre (ECD), voor de 3- en 4-jarigen. Lokalen 8, 9 

en 10 wachten op voltooiing met dak en vloeren. Nog één zo’n 

blok en een administratiegebouw, dan is die school min of meer 

af. 

 

De dependances in Chinonge en Kabuba zijn op weg naar 

zelfstandigheid, in 2016 of ’17? Ook Chibila groeit gestaag. In 

Nakaluba is het gebrek aan boeken eigenlijk de grootste handicap, 

er is nu 1 leerboek per klas, dat gaan we in 2016 oplossen! En 

bouwactiviteiten in 2015 worden in 2016 gevolgd door 

meubilering. 

Van de andere 3 dependances worden er twee gesteund door 

kerkelijke organisaties en één is er zo ver weg en moeilijk 

bereikbaar, dat we er nog niet hebben kunnen komen.  

Er is voor de Stichting Lusulu / Lusulu Foundation nog een paar 

jaar werk, denken we.  

Of moest het zijn dat we moeten helpen bij een goede 

watervoorziening, overal, want de droogte en verdroging is zeer 

nijpend. 
 

Elzelien van Duijn, Beilen, februari 2016 
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Waar zijn we actief 

 
LUSULU is de naam van een plattelandsdorpje in het Binga district van de 
provincie Matabeleland North, in het noordwesten van Zimbabwe. Het Binga 
district telt bijna 120.000 inwoners. Het is een droog en arm gebied. Mensen 
wonen wijdverspreid in hutten.  
 
Er is leerplicht in Zimbabwe, maar kinderen moeten ver lopen om naar school te 
kunnen gaan. Ouders hebben niet altijd voldoende geld om schoolgeld te 
betalen. Als gevolg van armoede, arbeidsmigratie of sterfte door HIV/AIDS 
ontbreekt nog al eens het ouderlijk toezicht. Sommige kinderen moeten 
meehelpen bij het werk. Volgens UNICEF maakte door al deze oorzaken in 2004 
slechts tweederde van de leerlingen van Matabeleland North de basisschool af, 
terwijl van de leerlingen van de middelbare school 70% hun Ordinary level (O-
level, zeg maar MAVO) afrondden en slechts 11% Advanced-level (A-level), ons 
Havo / VWO . Jongens hebben een wat betere kans dan meisjes. Weeskinderen 
hebben een twee keer grotere kans op schooluitval. 
Van een potentieel van 4000 jongeren ging in 2004 ongeveer 700 naar de 
middelbare school, in 2015 is dat ruim 2700. 
 
Lusulu is een ‘growthpoint’, dat wil zeggen dat de overheid met nieuwe 
voorzieningen de locale economie stimuleert. Lusulu heeft een postkantoor, een 
politiepost, een kleine kliniek, wat winkels, twee restaurants en sinds kort ook 
een eenvoudig servicepunt van de overheid voor burgers. De belangrijkste bron 
van inkomen voor de bevolking is de verbouw en verkoop van katoen. Er is 
elektriciteit in Lusulu en sinds kort ook een mobiel telefoon netwerk.  
 
In 2001 is Lusulu Secondary School opgericht. De school is gestart met 300 
leerlingen en 12 leraren. Zes klaslokalen en twee leraren huisjes waren 
beschikbaar. Inmiddels mag de school zich Lusulu High School noemen omdat 
ook onderwijs op A-level wordt aangeboden. Kinderen die van ver komen 
moesten gedurende de schoolweek in de bosjes rond de school overnachten. 
Ouders bouwden dan soms kleine hutjes. Deze situatie was vooral voor meisjes 
heel gevaarlijk!  

 

 

 

 

 

 

               

             LUSULU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
meisjes halen water bij het ‘Girls 

Hostel’ 

 
. 
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                   Staf Chinonge Sec. School voor het blok in aanbouw 
 

 
Leerlingen in Chinonge in het nieuwe blok, met nieuwe meubels 
 

 
Geschiedenis 
 
De stichting LUSULU is op 21 januari 2003 opgericht door Elzelien van 
Duijn en René Huigens. Elzelien en René werkten van 1995 tot en met 
1997 in Zimbabwe in een onderwijsproject te Bulawayo in het kader van 
ontwikkelingssamenwerking. Zij maakten daar kennis met Temba Mtombeni 
destijds timmermansleerling, en raakten met hem bevriend. Temba was 
vanaf 2001 betrokken bij de bouw van Lusulu Secondary School. 
Gesprekken tussen hem en Dumisani Ndhlovu de directeur van de school, 
leidden ertoe dat Ndhlovu contact legde met Elzelien en René om steun te 
vragen bij de ontwikkeling van de school. 
 
De stichting heeft in dertien jaar de volgende resultaten bereikt: 
LUSULU HIGH SCHOOL 

Bouwen 
- 4 gewone klaslokalen 
- 4 praktijklokalen voor landbouwonderwijs en huishoudkunde 
- Meubilering en inrichting van deze lokalen, leermiddelen 
- 4 woningen voor leraren  
- 1 slaapgebouw voor meisjes 
- infrastructuur voor elektriciteit, drinkwater en een schoolmoestuin 

Onderwijsontwikkeling 
- workshops voor intervisie, management, gender, informatisering,  
- Excel training 
- persoonlijke ondersteuning en advies 
- computers, naaimachines, leer- en bibliotheekboeken 
- sport- en wiskundemateriaal 
- gereedschap en irrigatiemateriaal 
- zonnepanelen 
- opleiding van 10 leraren 

Culturele uitwisseling 
- schrijf- en fotoprojecten 
- dichtbundel en CD  koor 
- uitzending van vrijwilligers 

 

 
Nieuwbouw in Kabuba 
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LUSULU PRIMARY SCHOOL 

Bouwen 
- 10 gewone klaslokalen 
- 2 woningen voor leraren  
- infrastructuur voor drinkwater en een schoolmoestuin 
- ondersteuning bij informatisering en e-learning 

Onderwijsontwikkeling 
- Intervisie en Excel training 
 
Dependances: KABUBA SECUNDARY SCHOOL 

Bouwen 

- 4 klaslokalen en meubilair 

 
CHIBILA SECUNDARY SCHOOL 

Bouwen 

- Dak op 2 klaslokalen 

 
CHINONGWE SECUNDARY SCHOOL 

Bouwen 

- 2 klaslokalen en meubilair 

Onderwijsontwikkeling 

- teambuilding 
- Schoolboeken 

 
NAKALUBA SECUNDARY SCHOOL 

Bouwen 
- 2 klaslokalen 

 

 
 

 
Teacher Training Chinonge mei 2015 
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INKOMSTEN en UITGAVEN 2003 - 2015 

 

 

 
 

 

Inkomsten over 13 jaren ongeveer € 350.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uitgaven over 13 jaren ongeveer € 350.000 

 
De reserve per 31/12/2015 is bedoeld voor bouwactiviteiten bij de LPS en 
inrichting van de scholen in Nakaluba en Chinonge 
 
 

 

 

acties en donaties 
39% 

Grote donoren als Wilde  
Ganzen, NCDO, Plan etc 
38% 

Goede Doelen  
Fondsen o.a. via BIS 
23% 

bouw en nut

inrichting en
lesmateriaal

studie en dbv

werving

reiskosten en
vervoer

organisatie

reservering

77,1 

3,5 

3,6 
3,5 1,7 

1,6 % reservering 

8,9 
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Visie 
 
Als gevolg van economische achterstand en maatschappelijke ongelijkheid 
hebben mensen in Zuidelijk Afrika minder toegang tot kennis en minder 
mogelijkheden om vaardigheden op te doen dan mensen in Nederland. Dat 
schept verplichtingen. Hulp bij onderwijsontwikkeling en culturele 
uitwisseling kunnen in die situatie verbetering aanbrengen.  
De hulp vanuit Nederland, materieel of immaterieel, moet er steeds op 
gericht zijn dat mensen zichzelf kunnen ontwikkelen. De vraag uit het 
zuiden is daarbij leidend. Dat vraagt om een participatieve aanpak waarbij 
de mensen die om de projecten hebben gevraagd een belangrijke rol 
hebben bij de opzet en uitvoering van de projecten. Voorkomen moet 
worden dat mensen afhankelijk worden van hulp. De hulp heeft daarom in 
beginsel een aanvullend karakter. 
 
Missie 
De missie van de Stichting Lusulu is dan ook: 
- mensen in Zuidelijk Afrika ondersteunen in hun streven naar materiële 

en sociaal emotionele ontwikkeling.  
 
Doelstellingen 
- het ondersteunen van het onderwijs in Zuidelijk Afrika, m.n. in Zimbabwe 

De ondersteuning is gericht op de ontwikkeling van zowel leerlingen, 
docenten en stafleden op een zodanige wijze dat bedoelde personen 
ook daadwerkelijk zelf bij de projecten worden ingeschakeld. Hieronder 
valt zowel materiële als persoonlijke ondersteuning. 

- het op gang brengen van een (culturele) uitwisseling tussen 
scholen/leden van schoolgemeenschappen uit Afrika en Nederland. 

- Ondersteuning is gericht op de ‘take off fase’; eigenaarschap van 
materialen en ideën ligt zo snel mogelijk bij de projecten in het Zuiden. 
Zodra dat mogelijk is, wordt de steun aan een bepaald project 
afgebouwd  en wordt gestimuleerd op eigen benen verder te gaan. 
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Bestuursverslag 
 
Het bestuur van de stichting bestond in 2015 uit de volgende personen: 
Voorzitter: Elzelien van Duijn 
Secretaris/penningmeester: René Huigens 
Leden:  Mathieu Beurskens, Aleid van der Maat 

Yvonne van Hoogdalen en Steffen 
Wielenga. 

 In de loop van 2015 is Lidy Steeman tot het 
bestuur toegetreden, daarmee zijn we weer 
compleet 

 
In  2015 is tweemaal vergaderd, een geplande derde vergadering in 
november verviel wegens gebrek aan echte bespreekpunten. Ook is er 
veelvuldig e-mailverkeer geweest. 
 
 
 
 

 
Bespreking met de SDC van de Primary School 

 

 

 
 
 
 
Datum Voornaamste 

onderwerpen 
uitkomst 

12 
februari 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 juni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag bezoek Lidy  
 
 
Beleidsplan 2015 
 
Missie Elzelien en René 
 
 
 
 
Verslag missie E en R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Missi Lidy Steeman 

Excel training gestart en 
handboek voor Excel 
gemaakt 
Vastgesteld, steun aan LPS 
en Satellites 
Bekijk en bespreek de 
voorgang rond de satellites. 
Onderzoek de situatie met 
de borehole bij LHS 
 
Goede voortgang bij LPS, 3

e
 

lokalen blok is vrijwel klaar, 
een 4

e
 is in aanbouw. 

Indrukwekkende bezoeken 
aan Chinonge, Kabuba en 
Nakaluba, we gaan graag 
met ze verder in een WG 
project voor meubels en 
boeken. 
Borehole bij LHS lijkt een 
diefstal te zijn, de ‘baas’ is 
met het geld verdwenen. 
Aangifte bij politie gedaan. 
Zowel LHS als LPS 
bereidden zich op haar 
bezoek voor. Zij zal beide 
teams trainen in gebruik van 
Excel en laptops bij de 
school administraties. 
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Missies 
In 2015 zijn twee bestuurs-/vrijwilligersmissies geweest, in mei 
bestuursleden Elzelien van Duijn en René Huigens; in juni/juli vrijwilligster 
Lidy Steeman. 
 
Uit hun verslagen: 
Elzelien en René: in de 2

e
 helft van mei bezochten Elzelien en René de 

LHS, LPS en de satellites in Kabuba, Chinonge en Nakaluba. 
De LPS is zeer voortvarend aan het bouwen en veraste ons met een 5

e
 blok 

in aanbouw.  
Op de LHS is er nog steeds het borehole probleem, Het bedrijf van Kumalo 
is ‘onvindbaar’, de man schijnt naar Zuid-Afrika vertrokken. Er is goed 
contact gelegd met e politie in Lusulu. 
In Kabuba zijn we zeer hartelijk ontvangen en werd met trots het 
lokalenblok getoond. Inmiddels is de bouw gestart van nog een blok en van 
een docentenhuis. Er is behoefte aan meubilair, wat in 2015 geleverd zal 
worden. 
In Chinonge is het 1

e
 lokalenblok bijna klaar, we hebben het team getraind 

in teambuilding. Er is behoefte aan meubilair. 
In Nakaluba is de situatie nijpend, geen gebouwen, geen boeken, geen 
meubels, geen water. Maar een enthousiaste SDC die al wel toiletblokken 
heeft gebouwd en huisvesting. Aan een lokalenblok wordt gewerkt. Lusulu 
Foundation ondersteunt hen erbij. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Docenten in Chinonge werken 
een trainingsopdracht uit 
 

 
 
Lidy Steeman: 
 
Lidy heeft de training in gebruik van Excel verder uitgewerkt. Een 8tal 
docenten en SDC leden hebben een certificaat gehaald in het gebruik van 
Excel. Zij kunnen nu ook anderen daarin helpen 
 

 
. 

Florence, de clerk van de LHS heeft haar certificaat EXCEL gehaald, nu die 
kleine nog? 
 
 
 
Bestuurslid Steffen Wielenga heeft in juli een kort privébezoek aan Lusulu 
gebracht. 
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Activiteiten in Zimbabwe / Lusulu district:   een overzicht 
 

Plaats activiteit Stand van zaken opmerking 

Lusulu High 

School 

Bouwactiviteiten 

 

 

 

Training 

In principe geen, hulp toegezegd  ($400) voor 

beschadigd dak. 

Borehole kwestie ‘diefstal’ is nog niet opgelost. 

 

Excel training door Lidy Steeman 

Voorwaarde: daken beschermen tegen wind inslag. 

Hulp is niet opgevraagd.  

In handen van politie 

 

Enkele certificaten uitgereikt 

Lusulu 

Primary 

School 

 

Bouwactiviteiten 

 

 

 

Training 

Het 3e blok met 3 lokalen is afgebouwd (steun 

LF € 13.000 ), een 4e blok is tot aan het dak 

gereed gekomen.  

 

Excel training door Lidy Steeman 

Hulp gevraagd bij het dak van het 5e blok, bij de bouw 

van een 6e blok of een admin.gebouw € 10.000,- is 

toegezegd als laatste bouw project. WG project 2016 

 

Enkele certificaten uitgereikt 

Kabuba S.S. Bouwactiviteiten 1e lokalenblok is gereed, en gemeubileerd 

(steun  LF € 2.900) 

Een 2e blok is gestart, hulp gevraagd bij dak. 

Chinonge 

S.S. 

Bouwactiviteiten 

 

 

 

Training 

Het 1e blok is gereed en gemeubileerd,  een 2e 

blok wordt gebouwd (steun LF € 9.000); 

docentenhuisvesting wordt gebouwd door SDC 

 

Teambuilding door Elzelien van Duijn en René 

Huigens 

Meubels voor het 2e blok worden gevraagd,  

WG project ‘16 

Nakaluba 

S.S. 

Bouwactiviteiten Het 1e blok wordt gebouwd (steun LF€ 10.500), 

de ouders hebben toiletten en docenten 

huisvesting gebouwd 

Meubels en schoolboeken voor 2016,   

WG project 2016 

Chibila S.S. Bouwactiviteiten SDC heeft een tweede blok gebouwd tot gevel 

niveau 

Vraagt om steun bij het dak 

Overige 3 

satellites 

 Geen activiteiten in samenwerking met Lusulu 

Foundation 

 

   Een lokalenblok kost ong $ 20.000 

Een dak kost ong $ 6.000 

Meubilering van een blok kost ong $ 5.000 

Boeken voor 250 leerlingen kosten ong $ 10.000 

Stichting Lusulu steunt met 50 – 85% van de kosten. 
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Financiën 
 

1. Balans 
per 31 december 2015 
 

in euro’s 31-12-2015 31-12-2014  
Activa 
Liquide middelen =banksaldi 4.729,02                 20.177,81 
Vorderingen 1.050,00  
Totaal activa                                          5.779,02 20.177,81  
 
Passiva 
Continuïteitsreserve 5.779,02 20.177,81  
Schuld 0,00 0,00   
Totaal passiva 5.779,02 20.177,81 
 

2. Staat van baten en lasten    voor het jaar eindigend op 31 december 
 

in euro’s 2015  in % 2014  in % 
Baten 
Giften  361,60   0,8 2.511,85 10,9 
Vaste donateurs  895,00   2,1 840,00  3,6 
Inkomsten uit acties  1.050,00   2,4 4.098,45 17,8 
Opbrengst uit acties derden  24.625,00  56,5 14.500,00  62,9 
Overigen                                                        59,55   0,1 
Kruispost, opname spaarbank  16.000,00  37,2 1.095,30    4,8                      
Som der baten  42.991,15 23.045,60  
 

Lasten 
Besteding aan de doelstelling  36.394,05   85,8 9.821,50 80,8 
Reiskosten  1.151,09     2,7 637,60   5,3 
Organisatiekosten  475,71     1,1 596,04    4,9 
Wervingskosten  3.369,09     7,9  
Overig  1.050,00    2,5 1095,30   9,0 
Som der lasten  42.439,94 12.150,44  
 

Resultaat 551,21 10.895,16  

 
3. Toelichting  
 
a) Algemeen 
Het financieel verslag 2015 is ingericht volgens de Richtlijn 650 
Fondsenwervende Instellingen die is gepubliceerd door de Raad van de 
Jaarverslaggeving. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten van 
de organisatie en besteding van gelden in relatie tot het doel waarvoor die 
fondsen bijeengebracht zijn. 
 
b) Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en 
passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor 
zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen 
nominale waarde. Er zijn geen andere activa of passiva dan financiële. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije 
beschikking van de stichting en betreffen de direct opeisbare vorderingen op 
kredietinstellingen en kasmiddelen. 
De vordering is een vordering op de Stichting The Ride on Education i.v.m. 
gestorte donaties. 
 
Baten uit fondsenwerving 
De baten uit fondsenwerving worden toegerekend aan de staat van baten en 
lasten in het jaar van ontvangst (kasbasis). 
 
Lasten fondsenwerving 
De kosten ten behoeve van fondsenwerving worden toegerekend aan het jaar 
waar deze kosten betrekking op hebben. 
 
Vreemde valuta 
De uit transacties in vreemde valuta's voortvloeiende kosten en opbrengsten, 
respectievelijk vorderingen en schulden worden omgerekend tegen de koers 
per transactiedatum, respectievelijk balansdatum. De Nederlandse stichting 
draagt de kosten van overschrijvingen naar Zimbabwe. 
c)  Toelichting op de balans per 31 december 2014 
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Vaste activa  
De stichting heeft geen materiële bezittingen. 
 

Bank 
 31-12-2015 31-12-2014  
Bankrekening 4.013,29 3.479,56  
Spaarrekening                                715,73 16.698,25 
 4.729,02 20.177,81  
 

Continuïteitsreserve  
Stand per 1 januari 20.177,81  
Kruispost spaarekening  -16.000,00 
Resultaat boekjaar 551,21  
Stand per 31 december 4.729,02 
 

Vorderingen en nog te ontvangen bedragen: 
De stichting heeft een vordering op Stichting The Ride on Education van € 
1.050,00 
 

Schulden en nog te betalen kosten 
Ultimo 2015 zijn er geen schulden of nog te betalen kosten. 
 

Financiële verplichtingen niet in de balans opgenomen 
Er zijn geen financiële verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen. 
 

d)  Toelichting op de staat van baten en lasten voor het jaar eindigend op 
31 december 2015 

Baten  
Er waren in 2015 twee grotere acties.  
De hulp bij fondsenwerving door Bureau Internationale Samenwerking (BIS) 
gaf in 2015 in een netto opbrengst van € 24.625 - € 3.369,09 = € 21.255,91 
Ook participeerden we in The Ride on Education, wat ons direct € 1050 
opleverde. Die zijn doorgestort naar de Stichting The Ride on Education . De 
totale opbrengst van de sponsor fietstocht is ultimo 2015 nog niet op onze 
rekening gestort en zal in 2016 op kasbasis als inkomsten worden geboekt. 
De ‘overige baten’ betrof rente op de spaarrekening en subsidie op 
bankkosten door de Rabobank. 

 
Lasten 
De eigen kosten waren zoals elk jaar erg laag, 1,1 %. De opgevoerde 
organisatiekosten betreffen vooral bankkosten en kosten van de kamer van 
koophandel, verder drukwerk, website etc.  
Bestuursleden betalen binnen redelijke grenzen hun eigen kosten die zij in 
Nederland maken. Voor (reis)kosten in verband met bezoeken aan de scholen 
in Lusulu in Zimbabwe heeft het bestuur een regeling ontworpen. Per jaar 
komt maximaal 1 reis voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten waren 
2,7% van de bestedingen. 
Werving via BIS kostte 7,9%, het bureau berekent op basis van no cure no 
pay en vergoeding van 7,5% ex btw 
 

Besteed aan de doelstelling 
De verdeling van de bestedingen t.b.v. Lusulu High School (LHS), de Lusulu 
Primary School (LPS) en de ‘annexxen’ in Zimbabwe was als volgt:  
Aan en voor de LHS zijn geen betalingen gedaan in 2015 
Voor de LPS is een betaling gedaan van € 13.079,16 Voor de Chinongwe 
Sec. School is een rekening van € 9.059,12 betaald en voor Nakaluba 
Sec.Schol.  € 10.427,92. 
Voor meubilair in Kabuba is totaal € 2.930,11 overgemaakt. 
Om één en ander te kunnen betalen is totaal € 16.000 opgenomen van de 
spaarrekening. 
Bestemming reserve: 
Het saldo op de bankrekeningen en de vordering op The Ride zijn bedoeld voor 
projecten in 2016. Dat betreft een lokalenblok bij de LPS, daken voor Kabuba en 
Chibila, meubels en schoolboeken voor Chinonge en Nakaluba. 
Dit wordt gekoppeld aan een Wilde Ganzen project. 

        

 
 
 
 

Beilen, 11 februari 2016,  
Namens het bestuur  

René Huigens, 
penningmeester 
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Vooruitblik 
 
Het regenseizoen 2015/’16 lijkt dramatisch slecht, dat heeft grote gevolgen 
voor de oogsten, zowel van voedsel als van katoen. Honger en armoe liggen 
op de loer. Van diverse directies bereiken ons berichten dat betaling van 
schoolgeld achter blijft. De bijdragen aan het ontwikkelingsfonds dus ook. De 
SDC’s hebben minder inkomsten. Zullen zij 25 – 50% van de kosten van 
bouwmaterialen, meubels en boeken kunnen betalen? 
Moeten we in Nederland dan ‘iets harder lopen’ en een ‘extra mijl’ voor meer 
fondsen? Gaat dat lukken?  
Ook in Nederland wordt het duidelijk moeilijker sponsorgeld te krijgen. 
Gelukkig heeft Wilde Ganzen het project voor 2016 goedgekeurd. 
We hopen, en zij rekenen er op, in 2016 de bouw van de LPS af te ronden 
met een extra 5

e
 lokalen blok. Op diverse dependances wordt verder gebouwd 

op onze kosten, of men rekent op schoolmeubels. De schoolboeken voor 
Nakaluba zijn een must, hoe kunnen de leerlingen anders hun examens 
voorbereiden? 
 
Er staan enkele wervingsacties op stapel zoals The Ride on Education, en via 
Goede Doelen Fondsen. We hebben een vaste groep donateurs, maar die is 
nog maar erg klein. De Rank in Katwijk collecteert voor ons. 
 
We houden de moed er in. 
 
Lidy Steeman gaat waarschijnlijk weer naar Lusulu om haar trainingswerk 
voor computer vaardigheid en e-learning voort te zetten. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Cottage in aanbouw   2 klassen LPS met de nieuwe meubels 

  
 Lokalen in aanbouw bij Chinongwe  het team van Chibila sec school 

   
Noodlokaal in Nakaluba kinderen verzorgen de tuin van het 

guesthouse 
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Contactgegevens  Stichting LUSULU  
 

Secretariaat:   
Holthe 20 
9411 TM  Beilen  
Nederland  
Telefoon:  0593 543340 
 

E-mail:  info@lusulu.nl 
Internet  www.lusulu.nl 
                              (engels: www.lusulu.com) 
Facebook:   www.facebook.com/lusulufoundation 
 

 De Belastingdienst erkent de Stichting Lusulu als 
Algemeen Nut Beogende Instelling onder fiscaal nummer 
8117.97.041. Hierdoor zijn giften aan de stichting geheel 
of gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar. 

 
 

Ter medefinanciering van haar activiteiten werkt de 
Stichting Lusulu samen met de stichting Wilde Ganzen in 
Hilversum.  

 

Ook werkt de Stichting Lusulu op het gebied van 
fondsenwerving samen met Bureau Internationale 
Samenwerking 

 De Stichting Lusulu is deelnemer in Partin, de 
brancheorganisatie voor kleinschalige Particuliere 
Initiatieven. 

 
De Stichting Lusulu werkt samen met vele andere      
kleinere particuliere initiatieven met betrekking tot 
ontwikkeling in Zimbabwe in het Platform Zimbabwe. 

 

Stichting Lusulu is initiator van Stichting The Ride on 
Education en organiseert samen met andere organisaties 
sponsorfietstochten ten behoeve van Onderwijsprojecten 
in Ontwikkelingslanden. 
 

 

Stichting Lusulu is aangesloten bij 
www.goededoelshop.nl; internet shoppen en (laten) 
doneren aan onze stichting. 

 

 

 
Donaties welkom op bankrekening: 

NL 85 RABO 0373 4810 20 
 

23-4-2003 
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Positie Lusulu High School op Google Maps 

1: lokalen, het 2e praktijkblok ontbreekt nog; 

2: girls hostels; 

3: teacher cottages, het 6e ontbreekt nog; 

4: sportvelden 

http://www.lusulu.nl/
http://www.goededoelshop.nl/
http://www.platformzimbabwe.nl/

