
    

Stand van zaken project “Practical  Rooms” bij de Chibila Secundary School in Zimbabwe. 

In januari 2018 nam de directie van de Chibila Sec. School contact op met de Stichting Lusulu NL met 

de vraag te financieel  helpen bij de bouw van een praktijklokaal voor Mode en Kleding. De Chibila 

Sec. School is één van de 7 dependances van de Lusulu High School en wordt in haar ontwikkeling al 

sinds 2009 ondersteund door de Stichting Lusulu. De school is hard op weg naar een positie als 

zelfstandige school, de laatste te vervullen voorwaarde is het beschikken over een praktijklokaal. 

Stichting Lusulu heeft de schoolleiding naar aanleiding van dit verzoek ondersteund bij de aanvraag 

van een Wilde Ganzen-project. Parallel daaraan startte de Stichting Lusulu een fondsenwervings- 

actie in Nederland. 

In mei 2018 was de stand van de financiën zo ver dat de school de bouwmaterialen kon bestellen en 

de bouw kon beginnen. 

                                
(1e deel) ‘delivery note’.             Stenen gebakken 

 

Aanvankelijk ging dat voortvarend, tot de metselaars in najaar 2018 financiële eisen stelden waaraan 

de ouders (die betalen de salarissen) niet wilden/konden voldoen. 

Eind 2018 werd een nieuwe ploeg metselaars gevonden, maar december – februari is ook het 

regenseizoen in Zimbabwe en daardoor is de bouw enigszins vertraagd. Gelukkig was wel het dak 

inmiddels dicht voordat de regens losbarsten. 

 



De situatie per begin 2019 is: een regendicht gebouw wat nog van binnen en van buiten moet 

worden afgewerkt met vloeren en pleisterwerk. Daarna kan er met de inrichting worden begonnen. 

Op 7 januari was de zomer/kerstvakantie in Zimbabwe afgelopen en is het werk hervat. 

Men gaat er stellig van uit dat in de loop van het eerste half jaar van 2019 het lokaal afgebouwd zal 

worden en de inrichting besteld kan worden. Daarmee zal de school vóór 2020 haar zelfstandigheid 

kunnen bereiken. 

 

 
De bomen weer groen, plassen op de grond, maar het dak is dicht. 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Lusulu 

Secretariaat Holthe 20 

9411 TM Beilen 

Tel. 0593 543 340 / 06 1919 2131 

E-mail:    info@lusulu.nl 

Website: www.lusulu.nl 

Facebook: lusulufoundation 

TRIODOS Bank: NL 09 TRIO 0338 5398 67 

KvK-nummer: 08113125 

ANBI-nummer: 8117.97.041.  

 

mailto:info@lusulu.nl
http://www.lusulu.nl/

