
(verkort) Verslag Missie René en Hein, maart 2017. 

 

Programma:  

LPS: communicatie problemen en evaluatie WG project. 

LHS: algemene ontwikkeling, water voorziening; 

Kabuba en Chibila Sec. Schools: evaluatie dak-project en plannen 2017/’18 

Chinonge en Nakaluba Sec. Schools: evaluatie meubels en schoolboeken project WG en plannen 2017/’18. 

Conferentie over de Footprint van Lusulu Foundation in Lusulu district. 

 

Algemene indruk: 

Het heeft heel veel geregend in Zimbabwe, soms te veel, maar overwegend is dat gunstig. De stuwdammen zijn 

vol, de oogsten zijn veel belovend, de dieren hebben veel te vreten. Men is optimistisch. 

Maar … er is geld gebrek. Er zijn veel te weinig (US)dollars, die raken ook vies en versleten, maar vooral lekt 

geld weg door import van goederen en te weinig export. De politiek zegt dat het door ‘oppoten’ komt. Er is 

‘namaak geld’ ingevoerd, zgn ‘bonds’, alleen geldig in Zimbabwe, maar het wordt alom geaccepteerd. Ook 

wordt er veel gebruik gemaakt van ‘ecocash’, een tegoed op je telefoon waarmee je kan betalen. Dan komt er 

geen (papieren) dollar aan te pas. 

Het is rustig in het land, maar ook een zekere spanning over wat de toekomst gaat brengen. 

 

De Lusulu High School staat er matig bij, er straalt niets van uit. ‘Men’ is te druk met de atletiek wedstrijden, 

Lizwe (HM) is veel afwezig. Daardoor schiet noodzakelijk overleg er bij in. Het Food and Nutrition lokaal wordt 

nog niet gebruikt, er is geen docent en er mag ook geen docent benoemd worden, geen geld. 

Er is een deel van de tijd geen stroom, er is steeds geen water, want geen diesel om de pomp te laten draaien. 

 
Lusulu Primary School 

 

In de loop van twee weken bezoeken we de Lusulu Primary School (2x), Hein zelfs nog wat extra. We bespreken 

de communicatie problemen. Het blijkt dat er op de LPS te weinig mensen kunnen e-mailen. Daardoor worden 

mijn e-mails en berichten niet gelezen en beantwoord. Ook  kent mr Dlamini het internationale 

betalingsverkeer niet en snapt niet welke documenten nodig zijn. Nog eens geduldig uitgelegd en getekend. De 

betaling door Wilde Ganzen op de school account is een groot probleem, niet alleen dit administratieve 

vraagstuk, maar vooral het probleem van eigenaarschap. Als het via de schoolaccount / SDC account moet 



lopen, moet het goedkeuring hebben van de inspectie / het ministerie. En die hebben het geld heel erg hard 

nodig voor …. . 

Door deze slechte communicatie is er geen vordering in de bouw, men wacht op geld. De nieuwe SDC heeft 

weinig spirit, kent de Lusulu Foundation niet, weet niet hoe wij werken. Ons bezoek was dus zeer dringend 

nodig. 

Hein helpt de laatste dagen van ons bezoek enkele docenten met leren e-mailen. 

 

Op de vier satellites bespreken we de evaluaties van de projecten van 2016, aan de hand van het vragen 

formulier van Wilde Ganzen. Een langdurige maar verder probleemloze procedure. 

Daarna bespreken we met elke school, d.w.z. schoolleiding en Oudercommissie (SDC) de plannen om tot 

zelfstandigheid te komen. Feitelijk hebben alle dependances nog gebrek aan het sinds 2017 verplichte ‘praktijk 

lokaal’. Daarnaast zijn ze allemaal druk bezig met de bouw van meer lokalen, huisvesting van docenten, 

toiletten etc. Voorschrift is verder nog een zgn. ‘strongroom’,  een beveiligde, kluis achtige ruimte om het 

examen materiaal op te kunnen slaan. 

 
2e lokalenblok in Kabuba met nieuw dak, van het eerste blok is een deel van het dak afgewaaid. 

 

 
Chinonge Secondary School, Headmaster Ndlovu en de SDC leden op weg naar de bespreking 

 

Alle scholen plannen om in 2018 op zijn laatst zelfstandigheid te bereiken.  

Dat is van groot belang, want, zoals de SD van Chinonge verwoord, “onze kinderen moeten om  

examen te doen 34 km lopen naar de LHS, daar moeten ze tot 2 weken verblijven, slapend in klaslokalen, 

samen met honderden andere leerlingen van de andere satellites. Ze moeten voor hun eigen eten zorgen. Dat 

betekent dat ze al moe zijn als ze aankomen, slecht slapen en eten en dat heeft negatieve gevolgen voor hun 

prestaties”. 

 



 
2e lerarenhuis bij NakalubaSec. School  Deputy en Headmaster, voorzitter en lid van SDC 

in Chibila Sec. School 

Ook heeft het negatieve gevolgen voor de ‘motherschool’, de LHS. Alle lokalen worden gebruikt voor examens 

en voor slaapruimte. De eigen leerlingen moeten maar weer ‘onder de bomen’ les krijgen. De hele school is in 

die weken ernstig overbevolkt. 

Dus: zelfstandigheid is prioriteit nummer 1. 

Nummer 2 is de water voorziening. Bij alle scholen is die beroerd. Men moet 2 tot 4 km lopen om water te 

halen, wat dan vaak nog van slechte kwaliteit is, modderig of zout. Een eigen borehole is daarom voor alle 

scholen van groot belang. 

We zijn onder de indruk van de inzet van de ouders en de docenten. De resultaten van de leerlingen behoren 

bij de meeste van ‘onze’ scholen tot de beste van de provincie. Er wordt voortvarend gebouwd, bijna alle 

scholen zien er goed uit, netjes onderhouden, bloeiende planten, geen rotzooi overal. Alleen in Kabuba is de 

schade door het afgewaaide dak ernstiger dan we dachten. 70 zakken cement zijn drijfnat en daardoor keihard 

geworden. De verf op de muren van het gebouw is lelijk aangetast, collateral damage. 

Chibila ziet er prima uit, daar wordt zelfs een hek om de school gezet om het vee buiten de school te houden; 

hygiëne. 

Zowel in Kabuba als in Chinonge wordt nadrukkelijk gevraagd om de betalingen via LF te laten lopen en niet via 

de schoolaccount, zoals WG wil. Het risico op verlies van geld aan ‘de overheid’ is te groot. 

 

De laatste twee dagen, 20 en 21 maart, houden we een conferentie in Sable Sands, een prachtige safari Lodge, 

dankzij de genereuze gastvrijheid van Marleen en Brian. Een feest-uitstapje voor ons allen. Dat zijn de 

Headmasters van de 6 betrokken scholen, LHS: Lizwe Mudimba; LPS: Boni Dlamini en 4 satellites Kabuba: Gift 

Mukombwe; Chinonge: Methuli Ndlovu; Chibila: Sisa Hlabangana en Nakaluba: Rueben Muleya, Hein 

Bonebakker als ‘notulant’ en ondergetekende, namens het bestuur van de stichting Lusulu. 

 

Onderwerp 1: op weg naar zelfstandigheid, wat is er nog nodig voor de registratie. De Hms leren hier veel van 

elkaar, want ieder weet wel wat maar niemand weet alles. 

Daarna gaan we even op safari, olifanten kijken, reuze spannend. 

Onderwerp 2: de Footprint van Lusulu Foundation, wat verstaan we daaronder. Wat zijn de gevolgen voor de 

regio op onderwijs gebied, maar vooral ook op sociaal economisch en demografisch gebied. Wat voor invloed 

heeft onze samenwerking op het ontwikkelingsniveau van de regio, op de werkgelegenheid, op de relaties 

binnen families etc. etc. 

Iedereen vindt het een belangwekkend onderwerp. 

 



 
Conferentie op Sable Sands, vlnr: Boni Dlamini, Rueben Muleya, Sisa Hlabangana (op de rug), Lizwe Mudimba, 

Gift Mukombwe, Methuli Ndlovu en Hein Bonebakker 

 

Dinsdag ochtend bezoeken we eerst de oplossing die Brian heeft gekozen voor hun water probleem:  een solar 

pomp installatie die werkt als de zon schijnt, de tanks vult (14.000l) en daarna ev ‘spilt’ in de drinkpoel voor de 

dieren. Duur? Maar zeer effectief, en al met al misschien niet duurder dan de gebruikelijke oplossingen met 

Electra of diesel pompen. 

Onderwerp 3: Daarna bespreken we de aanpak van een survey naar de Footprint van Lusulu Foundation in 

partnership met de bevolking in de regio. 

Om tot een goed resultaat te kunnen komen moet het onderzoek transparant en dicht bij de mensen plaats 

vinden, in de eigen talen, door vertrouwde mensen. Conclusie: We moeten het zelf doen, als Hms. 

En snel ook want in 2018 zijn er verkiezingen en dat gaat veel ‘turbulentie’ geven, het beste kan het in augustus 

2017.  

We maken afspraken over taken, LF levert een raamwerk van vragen voor een vragenlijst en voor interviews. 

Ook zorgt LF voor benodigd materiaal, herkenbaarheid = shirts voor de interviewers, eventuele vergoeding van 

onkosten. Methuli zorgt voor studie materiaal, Lizwe zorgt voor goedkeuring van de inspectie. We maken een 

overzicht van ‘stakeholders’, wie moeten er tot op welk niveau betrokken worden. Rond 14.00 uur gaan we vol 

goede moed uit elkaar, Hein en René terug naar Bulawayo en naar Nederland, de Headmasters terug naar hun 

respectieve scholen. 

April 2017, René Huigens 

 


