Verbetering middelbaar onderwijs regio Lusulu 2018/'19
OP WEG NAAR ZELFSTANDIGHEID

Projectplan

‘OP WEG NAAR ZELFSTANDIGHEID’
Locatie: Gemeenschap Lusulu, Binga district,
provincie Matabeleland North,
Zimbabwe
Ondersteunende organisatie: Stichting Lusulu
Uitvoeringsperiode: November 2018 – november 2019

Doelgroepen: drie dependances van de Lusulu High School:
Kabuba Secondary School
Nakaluba Secondary School
Chinongwe Secondary School
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1.Samenvatting Projectvraag.
De drie dependances in Chinonge, Kabuba en Nakaluba zijn op weg naar
zelfstandigheid. Daarvoor hebben ze elk nog een praktijklokaal nodig,
waarin ze les kunnen geven in Mode en Kleding of in Landbouwkunde.
De ouders dragen zorg voor water, zand en kiezels en maken dan met
cement de stenen. Ook helpen zij de bouwers met hand en span diensten.
Van de kosten dragen de ouders 25%.
Zij vragen de Stichting Lusulu financiële hulp voor de aanschaf van
bouwmaterialen, meubels en apparatuur.
Zo'n klaslokaal wordt begroot op ruim $ 21.000 bouwmateriaal, $ 2.500
voor meubels en $ 2.000 voor apparatuur. Drie lokalen schatten we op
$ 76.500 waarvan de ouders dus $19.125 moeten opbrengen. Stichting
Lusulu zoekt daarom $ 57.000 of (tegen 1,13) ongeveer € 50.000.
Stichting Wilde Ganzen helpt daarbij met 1/3e deel. Concreet heeft de
Stichting Lusulu € 33.500. (bedragen zijn wat naar boven afgerond)
Wij zijn zo vrij u te vragen de scholen in de regio Lusulu te
ondersteunen met een donatie.
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2. Stichting Lusulu
2.1 Inleiding
De Stichting Lusulu (Onderwijs Ontwikkeling in Zimbabwe) 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 bij een onderwijsproject te Bulawayo. Door de
contacten die tijdens deze periode gelegd zijn, is de verbondenheid met lokale
ontwikkelingen, met name in het dorp Lusulu, gebleven en ontstond de aanleiding
om in de vorm van een stichting op professionele basis de lokale ontwikkelingen te
steunen.
De Stichting Lusulu is inmiddels uitgegroeid tot een kleine, maar effectieve en
breed gedragen stichting.
2.2 Bestuur
Het 7-koppige bestuur van de stichting komt minimaal twee maal per jaar bijeen
en bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter : Elzelien van Duijn
Secretaris/penningmeester: René Huigens
Bestuursleden : Mathieu Beurskens, Aleid van der Maat, Lidy Steeman, Steffen
Wielenga, Yvonne van Hoogdalen.
2.3 Visie, missie, doelstellingen en werkwijze:
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. Hulp bij onderwijsontwikkeling
en culturele uitwisseling kunnen in die situatie verbetering aanbrengen.
De missie van de Stichting Lusulu is dan ook:
“Mensen in Zuidelijk Afrika ondersteunen in hun streven naar materiële en sociaal
emotionele ontwikkeling”
De doelstellingen van Stichting Lusulu zijn:
I. het ondersteunen van het onderwijs in Afrika en dan met name Zimbabwe;
II. het op gang brengen van een (culturele) uitwisseling tussen scholen uit Afrika
en Nederland.
Stichting Lusulu hanteert een werkwijze die gericht is op de ontwikkeling van
zowel leerlingen, docenten en stafleden.
Hieronder vallen zowel materiële ontwikkelingen (bouw, inrichting en
onderwijsmaterialen) als capaciteitsopbouw, zoals training van de onderwijsteams.
Daarbij is het relevant te vermelden dat Stichting Lusulu in geen enkel geval
salariskosten financiert. De salarissen van bouwmedewerkers worden door de
gemeenschap zelf gedekt om de verantwoordelijkheid voor (het nakomen van)
prijsafspraken bij de daartoe meest geschikte partijen te laten. Salarissen voor
onderwijs personeel worden betaald door de overheid.
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2.4 Resultaten van 2003 tot 2018
De stichting heeft sinds haar oprichting de volgende resultaten bereikt:
In 2001 was er in Lusulu geen middelbare school èn geen baisschool.
Begin 2018 volgen in het verzorgingsgebeid van Lusulu ongeveer 3.000 jongeren
middelbaar onderwijs, en gaan 450 kinderen naar de basisschool.
Lokatie
Lusulu High School
Bouw / infrastructuur

-4
gewone
lokalen
inclusief
meubilering;
-2
lokalen
landbouwkunde
waarvan
1
ingericht
als
laboratorium;
-2
lokalen
Huishoudkunde,
inclusief
inrichting
voor
‘voedselbereiding’ en voor ‘mode
en kleding’.
-4 woningen voor docenten;
-1 slaapgebouw voor meisjes;
-toiletten
-Infrastructuur voor elektriciteit en
water;
-Zonnepanelen;
-Computers, naaimachines, leeren leesboeken,
lesmateriaal;
gereedschappen;

Training en opleiding
-HBO Opleiding van 10 docenten;
-Universitaire opleiding voor 2
docenten;
-Opleiding
elektricien
voor
medewerker;
-Trainingen
/
workshops
in
teambuilding,
intervisie,
didactiek;
-Training e-learning en Excel;

Culturele uitwisseling
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Lusulu Primary School
Bouw / infrastructuur

-12 lokalen, gedeeltelijk mede
door Stg Lusulu ingericht;
- 2 woningen voor leraren
inclusief sanitair
- infrastructuur voor drinkwater
en electriciteit.

Training en opleiding

-Trainingen
/
workshops
in
teambuilding,
intervisie,
didactiek;
-Training e-learning en Excel;

Culturele uitwisseling

-Inzet vrijwilligers;

Dependances LHS

Kabuba Sec. School
Chinonge Sec. School
Chibila Sec. School
Nakaluba Sec. School
Alle vier

Bouw en
infrastructuur
Bouw en
infrastructuur
Bouw en
infrastructuur
Bouw en
infrastructuur
Training en
opleiding

- 4 lokalen + inrichting
-4 lokalen + boeken + meubilair
voor 2 lokalen;
-2 praktijklokalen
dakconstructie 2 lokalen;
-4 lokalen, boeken, meubilair
-teambuilding, intervisie,
didactiek;

2.5 Doelstellingen voor de periode 2018 -2020
Door de behaalde resultaten en ontwikkelingen in Lusulu de afgelopen jaren, zijn
we in de fase van realisering van onze eind doelstellingen gekomen,
zelfstandigheid van alle door ons ondersteunde scholen De financiële
ondersteuning aan de Lusulu High School en de Lusulu Primary School wordt niet
meer als prioriteit gezien. Bouwsteun aan beide scholen is gestopt.
In 2018 wordt ook de zelfstandigheid van de dependance in Chibila bereikt.
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De andere drie dependances zijn bijna zover, de wet eist voor elke school
tenminste één praktijklokaal, dat ontbreekt nog op deze locaties.
Zelfstandigheid is van belang niet alleen voor een zekere status, maar een
zelfstandige school mag ook examen centrum zijn, nu is dat alleen nog de Lusulu
High School. Bij zelfstandigheid hoeven de leerlingen niet meer 25 tot 30 km af te
leggen om examens te doen, maar kunnen op de eigen school blijven, dus ook
dicht bij huis. Het betekent ook dat de docenten die voor het afnemen en de
begeleiding van de examens nodig zijn op de eigen school blijven, dus ook
beschikbaar voor de overige leerlingen. Tenslotte is het een grote ontlasting voor
de 'moederschool' die er in de maand oktober niet ineens 100en leerlingen extra
bij krijgt, niet alleen voor de examens zelf, maar zij moeten ook gehuisvest
worden.
We willen daarom deze dependances ondersteunen bij het bereiken van
zelfstandigheid.
Wij verwachtten daarbij gemiddeld een eigen bijdrage vanuit de betreffende
bevolking van 25 %.
Voorbereidend werk wordt
ook door ouders gedaan

Vergaderen met de oudercommissie in Nakaluba

3. Lusulu High School, de ‘moederschool’
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, landbouw (katoen) en veeteelt is de bron van inkomsten.
3.1 Oprichting
In 2001 is de Lusulu Secondary School opgericht op initiatief van ouders uit de
regio. De oorspronkelijke gebouwen waren van een missiepost geweest en voor de
opening van een middelbare school beschikbaar gesteld door de lokale autoriteit.
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Met veel inzet door de gemeenschap kon de school in gebruik genomen worden
met om te beginnen vier klaslokalen, een administratiegebouwtje en twee huizen
voor 12 docenten.
De school staat geregistreerd als een openbare niet-gouvernementele school
met registratienummer 2325. De school is gestart op het laagste onderwijsniveau,
het zgn. Ordinary level (O-level). Door het bijscholen van docenten is het niveau
gestegen naar A-level, dat staat voor Advanced level. Hierdoor mag de school zich
nu High School noemen en kunnen leerlingen doorstromen naar alle vormen van
hoger en universitair onderwijs.
Bij de start van de school hadden zich 300 leerlingen ingeschreven en waren er 12
docenten. In de loop van de jaren is de school flink gegroeid naar maximaal zelfs
meer dan 1200 leerlingen. Door het stichten van dependances is het leerlingen
aantal voor de ‘moederschool’ weer gedaald tot ong. 750 en 30 docenten. Door de
goede infrastructuur is het aantal leerlingen per klas gedaald van 50 naar 40.
In het hele verzorgingsgebied gaan begin 2018 zo’n 3000 jongeren naar de
middelbare school.
3.2 Contactgegevens
Bezoekadres:
Lusulu High School , Lusulu Business Centre, Binga District Binga, Zimabwe
Contactpersoon: Lizwe G. Mudimba, headmaster
Postadres: Lusulu High School P.O. Box 620, Matabisa, Zimbabwe
E-mail: mudimbalg@gmail.com Tel: (263)0777152155
3.3 Organisatie
Elk van de scholen beschikt over een bestuur(SDC=School Developmemt
Committee), een directie, een docententeam, een oudercommissie en een
financiële commissie.
Verder staat de school onder toezicht van het provinciaal onderwijsbureau dat
controleert of de school blijft voldoen aan de landelijke ministeriële richtlijnen.
De directie van de scholen bestaat uit de volgende personen:
Lizwe G. Mudimba, Directeur LHS, eindverantwoordelijk voor alle dependances;
Isaac Mukuli,
Directeur Chinonge Sec. School;
Gift Munkombwe
Directeur Kabuba Sec. School;
Rueben Muleya
Directeur Nakaluba Sec. School.
+ nog 4 directeuren van de overige dependances.

Het lokaal voor Mode en Kleding bij de LHS, dit moet er ook komen voor de dependances.
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4. Project ‘Op weg naar zelfstandigheid’
4.1 Regionale ontwikkelingen in Lusulu
Wanneer een oudercommissie toestemming vraagt aan het Ministerie van
Onderwijs om een school te openen, moeten de ouders zelf voor accommodatie
zorgen. De overheid betaalt alleen de salarissen en houdt toezicht op de kwaliteit
van het onderwijs. Sinds 2009 is de Lusulu High School (LHS) op deze manier
langzaam begonnen met het openen van dependances, zgn. ‘satellite schools’, op
verzoek van oudercommissies in kleine dorpen in de regio. De LHS is daarbij de
hoofdvestiging. De dependances vallen onder de verantwoordelijkheid van de
schooldirectie van de LHS en een deel van het gekwalificeerde personeel van de
Lusulu High School is aangewezen als docenten en leidinggevenden op deze
dependances. Inmiddels zijn er zeven dependances, in chronologische volgorde
opgericht in de gemeenschappen Chibila, Chipale, Chinongwe, Kabuba, Nakaluba
en Nguvule.
4.2 Beschrijving van de dependances
Het onderwijs op deze dependances was van een aanzienlijk lagere standaard dan
bij de LHS. Allen hadden te kampen met ruimtegebrek, een tekort aan meubels
en onderwijsmaterialen. Op geen van deze scholen was water of elektra en er is
zeer beperkt sanitair. Het is aan de scholen zelf om te bepalen wat zij zelf kunnen
realiseren en waarvoor zij onze hulp nodig hebben. Soms lukt het in deze regio
bijvoorbeeld wel om op eigen kracht voor water te zorgen en een eenvoudig
toiletgebouwtje of omheining te maken, dus de scholen stelden lokalen, meubels
en leermiddelen voorop in hun hulpvraag.
Hieronder volgt een korte beschrijving van de drie scholen die aan dit project
deelnemen.
Kabuba Secondary School

Kabuba is een zeer voortvarende gemeenschap, die op eigen kracht al veel voor
elkaar heeft gekregen. Deze school bestaat sinds 2012. Na 5 jaar zijn er inmiddels
ruim 400 leerlingen. Er zijn zes lokalen en een administratiegebouw. Ook is
er een redelijke docentenhuisvesting. De stichting hielp bij de inrichting van deze
lokalen. Voor 2018/19 hoopt de oudercommissie op steun bij de bouw van het
praktijklokaal.
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Chinongwe Secondary School.
Deze school heeft haar deuren geopend in
2010. Er zijn inmiddels ruim 400
leerlingen, twee blokken met elk 2 lokalen
inclusief meubilair en een slaapzaal voor
meisjes die van verder weg komen. Er is
een administratie-gebouwtje en redelijke
huisvesting voor docenten. De school
heeft op eigen kracht veel bereikt en
behaalt positieve resultaten.

Schoolmeubels en boeken, gesponsord
door Stichting Lusulu in 2014

Het team van Chinonge SS in 2018

Ook kreeg zij een flinke voorraad
nieuwe lesboeken van Unicef voor de
standaard vakken. Voor een aantal
vakken waren er nog geen of heel
weinig boeken, Stichting Lusulu heeft
hen geholpen het boekenpakket
compleet te maken. Voor 2018/19
hoopt de oudercommissie op onze
steun bij bouw en inrichten van het
praktijklokaal voor Mode en Kleding.

Nakaluba Secondary School
In 2013 is een vijfde annex aangewezen, in Nakaluba. De school is gestart met
200 leerlingen, en heeft er inmiddels zo'n 450. De voorzieningen hier waren zéér
primitief. In 2015 zijn twee klaslokalen gebouwd, de overige klaslokalen waren
provisorische gebouwtjes, zonder meubels en lesboeken en de huisvesting voor de
docenten was zeer gering. Het docententeam is echter bijzonder enthousiast.
In 2016 hielpen we de school met meubels en leerboeken voor alle leerlingen en
alle vakken. Daarna ook met een 2e lokalenblok.
Nu is de vraag te helpen bij het realiseren van praktijklokalen.
De oudercommissie hoopt 25 % te kunnen bijdragen en wij willen de rest
financieren.

Niet waterdicht zo’n klaslokaal en zonder leerboeken en met je schrift op schoot? Dat
kan anders.
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5. Zakelijk
5.1 Planning en controle
In feite wachten alle scholen op ‘groen licht’ vanuit Nederland. Offertes zijn
aangevraagd, bestudeerd en besproken. Men kan overgaan tot bestellen van
bouwmateriaal
5.2 Begroting en dekkingsplan
School
Bouw
meubilair
Materiaal

apparatuur

Eigen bijdrage Bijdrage Lusulu
25%
in €€ tegen een
koers 1,15
Kabuba
$ 21000
$ 2500
$ 2000
$ 6500
€ 16.500,00
Nakaluba
$ 21000
$ 2500
$ 2000
$ 6500
€ 16.500,00
Chinonge
$ 21000
$ 2500
$ 2000
$ 6500
€ 16.500,00
Zand, stenen
en water, hulp
aan
de
bouwers
bij
graafwerk etc.
Onvoorzien Koersrisico, prijsstijgingen etc.
€ 2.500,00
Gevraagd van de Stichting Lusulu (incl. Wilde Ganzen) € 52.000,00

Kosten Onvoorzien zijn vrij hoog, omdat in Zimbabwe de kosten voor o.m.
bouwmaterialen onverwachts flink kunnen stijgen en de periode tot aan de
daadwerkelijke bouw wellicht nog een half jaar kan zijn, afhankelijk van de
fondsenwerving. We verwachten dat we die kosten met elkaar kunnen delen.
Dekkingsplan:
Door een aantal grote Goede Doelen organisaties / fondsen aan te
schrijven hopen we 55% van dit geld te vinden.
Door acties te voeren in Nederland (donateurs, kerkelijke collectes,
sponsor fietstocht etc.) verwachten we 12% te ontvangen. Deze
bedragen hebben we voor vermeerdering aangemeld bij Wilde Ganzen
(project 2018.0120) voor de resterende 33%
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Colofon
Stichting Lusulu
Holthe 20
9411 TM Beilen
Tel: 0593-543340 / 06-19192131
Contactpersoon: Dhr. René Huigens
Website: www.lusulu.nl E-mail: info@lusulu.nl
Facebook: www.facebook.com/lusulufoundation
Banknummer: NL09 TRIO 0338 5398 67
Kamer van Koophandel dossiernummer 08113125
Algemeen Nut Beogende Instelling RSIN: 811797041
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