
Beleidsplan Stichting Lusulu 2014 – 2018        

 

1. Inleiding. 

 

Overzicht: Lusulu High School (LHS) is opgericht in 2001 en is met hulp van de Stichting Lusulu gegroeid van 4 

lokalen en 3 huisjes naar 14 lokalen, 7 huizen en tal van voorzieningen. 

Lusulu Primary School (LPS) is opgericht in 2008 en met hulp van de Stichting beschikt zij nu over 4 lokalen, 2 

huizen voor docenten en bijhorende voorzieningen. 

Sinds 2009 is er in Zimbabwe een beleid van spreiding in het verzorgingsgebied van de Lusulu High School. In een 

straal van 35 km worden nu diverse zgn ‘annexxen’ gestart, onder bestuur van de LHS, tot ze zelfstandig verder 

kunnen. Er zijn er in 2014 zes, met totaal zo’n 1500 leerlingen. De voorzieningen zijn zeer basaal. 

 

Wensen en behoeften:  

We stemmen af op de behoeften van de lokale gemeenschappen, in overleg met schoolleidingen en SDC’s 

Bij de LHS is nog vraag naar vele verbeteringen (bibliotheek, jongens hostel, kook en eetvoorziening voor 

studenten, huisvesting van docenten, beter sanitair, schoolboeken etc.) echter heeft het bestuur in 2013, in 

overleg met de schoolleiding en oudercommissie,  besloten de financiële steun aan de High School te beëindigen, 

omdat deze school al ‘met kop en schouders’ boven alle scholen in de regio uitsteekt en de ouders inmiddels 

voldoende schoolgeld betalen om de meeste voorzieningen zelf te treffen. 

Wel is er behoefte bij de leiding en docenten van de High School, en ook van de Primary School, aan inhoudelijke 

ondersteuning met name op het gebied van informatisering van zowel de administratie als van het onderwijs 

zelve. 

Er is grote behoefte aan verbetering van onderhoud, ook deskundigheid op dat gebied, maar die behoefte lijkt bij 

het stichtingsbestuur groter dan bij het schoolbestuur. 

 

Bij de LPS is nu dringend behoefte aan extra klaslokalen. Van de vier aanwezige lokalen zijn er twee ingericht voor 

e-learning, daarmee is er heel concreet meubilair over! In totaal zijn er 11 lokalen nodig, dus nog 7 erbij. Er is ook 

dringend behoefte aan een administratie gebouw.  

 

Bij de annexxen is behoefte aan alles. In de eerste plaats onderdak, klaslokalen dus en huisvesting voor docenten, 

in één geval ook voor leerlingen. Die lokalen behoeven ook inrichting en dan hebben de leerlingen boeken nodig. 

Een aantal annexxen hebben kunnen profiteren van de Unicef donatie, een aantal zijn pas later opgestart en 

hebben nog niets. Er is geen elektriciteit of water voorziening,  sanitair is zeer primitief. 

 

 

II. Doelen: 

 

Vanuit de ruimer geformuleerde statutaire doelstelling zijn voor de huidige periode de volgende doelen te stellen: 

Ondersteuning van Onderwijs Ontwikkeling in het gebied Lusulu en haar omringende dorpen,  Mathabeleland 

Noord, Zimbabwe door middel van:  

- ondersteuning bij de bouw van accommodatie en ontwikkeling van terreinen; 

- ondersteuning bij inrichting en voorziening van onderwijs materiaal; 

- capaciteitsontwikkeling van de medewerkers; 

- culturele uitwisseling . 

 

 



 

 

 

III. Visie en  Beleid: 

 

Kernwoorden zijn eigenaarschap en participatie. 

De gemeenschap in de regio Lusulu i.c. de SDC’s, de schoolleidingen en het personeel zijn eigenaar van de 

onderwijs ontwikkelingsprojecten in hun gebied. Zij willen middelbare en basisscholen in hun dorpen, zij willen 

huisvesting voor docenten en leerlingen, zij willen behoorlijke voorzieningen zowel sanitair als in nuts voorziening, 

zij willen kwalitatief verantwoord onderwijs. Door de economische achterstand van het gebied en het land lijkt het 

niet mogelijk deze wensen in afzienbare tijd op eigen kracht te verwezenlijken. 

Daarom heeft de gemeenschap van Lusulu zich destijds (2001) gewend tot een groep mensen in Nederland voor 

ondersteuning. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van de Stichting Lusulu. 

 

De Stichting Lusulu is eigenaar van het ondersteuningsproject. Wanneer er concrete ondersteuningsvragen vanuit 

Lusulu aan het stichtingsbestuur gedaan worden zoekt het bestuur naar mogelijkheden en middelen om die steun 

te verlenen. Die steun kan zowel materieel als immaterieel van aard zijn (fondsen voor verwezenlijking van 

bouwplannen, studieplannen, lesmaterialen, maar ook deskundigheidsbevordering, inzetten van vrijwilligers, 

uitwisseling van contacten). De stichting kan ook behulpzaam zijn bij het formuleren van de hulpvraag. 

Participatie in elkaars plannen, mogelijkheden en activiteiten is daarbij gewenst. Vanuit Nederland naar Zimbabwe 

is dat gemakkelijker dan vanuit Zimbabwe in Nederland. De plannen en activiteiten worden op elkaar afgestemd. 

Fondsen wervende acties worden ontwikkeld ter ondersteuning van bouw- en ontwikkelingsplannen. Concrete 

fondsenwervende acties in Nederland dienen veelal vooraf te gaan aan acties in Zimbabwe, voor de projecten in 

Zimbabwe lijkt dat soms een vertraging, zij willen al bouwen, maar wij moeten eerst nog fondsen vinden.  

 

Het beleid van de Stichting Lusulu is er op gericht díe ondersteuning te geven aan de plannen in Lusulu die een 

duurzame ontwikkeling van onderwijs in Lusulu bevorderen. 

Goed onderwijs betekent in onze visie: 

- Kwalitatief en gemotiveerd personeel; 

- Geschikte accommodatie en voorzieningen met voldoende inrichting 

- Passend onderwijs materiaal. 

- Afgestemd op de behoeften van de bevolking in de regio. 

-  

In de jaren 2014 – 2018 wil het stichtingsbestuur het eigenaarschap van de onderwijsprojecten in Lusulu volledig 

bij de SDC’s van de scholen leggen. Daarbij zullen fondsenwerving- en bouw- en ontwikkelingsplannen in een 

wederzijds realistisch geacht tempo worden uitgevoerd.  

Bij de High School wordt verdere financiële ondersteuning niet meer als prioriteit gezien. 

Bij de Basisschool in Lusulu wordt deze afgebouwd tot het niveau van een redelijke hoeveelheid lokalen en een 

administratie voorziening.  

Voor de annexxen wordt een start-hulp geboden in de zin van ondersteuning bij de bouw van lokalen, aanschaf 

van meubilair en leermaterialen, in principe 50% van de stichtingskosten. 

Het bestuur verwacht dat in de komende jaren de economie van Zimbabwe als geheel en van het gebied rond 

Lusulu in het bijzonder, zich zover zal herstellen dat de bevolking voor haar eigen onderwijsvoorziening zal kunnen 

zorgen op een niveau dat past bij de ontwikkelingsfase van het land. 

De stichting is graag bereid een ondersteunende rol te spelen in de verdere capaciteitsuitbouw van het personeel 

van de scholen, en te helpen bij het maken van plannen daarvoor. 

De verbeterde sociaal-economische en ook medische situatie in Lusulu  laat inzet van vrijwilligers in Lusulu weer 

toe.  De stichting zal de behoefte aan inzet van vrijwilligers met de schoolleiding inventariseren en daar 

desgewenst in bemiddelen. 

 



IV. Strategie. 

 

 In de loop van 2013 en vooral in de missie van maart 2014 is een begin gemaakt met de transformatie van 

de relatie tussen Stichting Lusulu en Lusulu High School, van voornamelijk financieel naar inhoudelijk. Dit 

moet in 2014 / 15 zijn verdere beslag krijgen.  

 Onderhoud moet op alle projecten een belangrijk punt van aandacht zijn en blijven, zowel materieel als 

naar deskundigheid. Daarvoor moet een gezamenlijk plan ontwikkeld worden en uitgevoerd. In 2015 zal 

met alle participerende scholen dit zijn beslag krijgen. 

 Bij de Basisschool  wordt in 2014/’15  financiële steun gegeven bij de realisering van de bouw van een 

lokalenblok met 3 lokalen. Daarna zal gezamenlijk besloten worden over een administratie voorziening. 

 Bij de Annexxen  wordt in overleg met de schoolleiding en de SDC’s ontwikkelplannen opgesteld. In 

principe wordt elke annex geholpen een start te maken met de school, dat wil zeggen vier lokalen + 

inrichting, een beperkte huisvesting voor docenten en voor de administratie (de minimum-norm voor een 

school in Zimbabwe). De situatie bij de verschillende annexxen is verschillend, Kabuba  bij voorbeeld heeft 

al huisvesting voor docenten gebouwd en een admin-blok, maar is in 2014 begonnen met de bouw van 2 

lokalen, Chinongwe, heeft wat huisvesting, een lokalenblok bijna af, maar dringend behoefte aan 

schoolboeken en een slaaphuis voor meisjes. Nakaluba heeft nog slechts enkele hutten zowel voor 

huisvesting als voor lokalen. Eén annex (Chipale) heeft steun gevonden bij twee kerkelijke organisaties en 

lijkt onze steun niet nodig te hebben. 

 Als bestuur van de stichting gaan we weer actief actie voeren om de gevraagde middelen te verwerven. 

Hiertoe ontwerpen we een actie plan. Dat zal in de zomer van 2014 zijn beslag moeten  krijgen. Daarbij 

zullen we samenwerken met Bureau Internationale Samenwerking, met Wilde Ganzen en met de Stichting 

The Ride on Education, en elke andere organisatie die ons daarbij kan ondersteunen.  

 Op het gebied van (culturele) uitwisseling zijn we niet pro-actief, maar zijn we graag bereid initiatieven 

vanuit Lusulu te ondersteunen. Dat initiatief van hun kant proberen we wel iets ‘aan te wakkeren’. 

 

 

V. Middelen.  

 

Financiële middelen: 

Er zijn twee bronnen: 

 In Zimbabwe, de ouderbijdrage voor schoolontwikkeling en onderhoud. Deze is nog zeer beperkt, gezien de 

gewenste groei van faciliteiten. Deze fondsen worden gebruikt voor lopende uitgaven, basale onderwijs- 

voorzieningen (schriften, pennen, boeken etc, zeer beperkt meubilair). Het onderhoudsfonds wordt voor 

onderhoud gebruikt .  

Momenteel is de onderhoudsachterstand bij de High School erg groot, de Oudercommissie (SDC)  moet daar een 

extra investering in doen. Vanaf 2014 wordt aan docenten die op de school wonen een onderhoudsbijdrage 

gevraagd, op de basisschool was dat al gewoonte. 

In Nederland: De stichting beschikt op 1 april 2014 over een bestaand budget uit voorgaande wervingsacties. Een 

deel is bestemd voor aanschaf schoolboeken voor Chinongwe Secondary School. Een ander deel is bedoeld voor 

ondersteuning van de middelbare school in Chibila, waar het dak op een nieuw gebouwd lokalenblok gekocht 

moet worden.  

De stichting heeft een klein bestand aan vaste donateurs. Daarnaast kan de stichting door middel van acties 

fondsen werven. 

Er zijn enkele grote donoren die in het verleden de stichting hebben ondersteund (o.a. Wilde Ganzen en NCDO). 

De stichting zal haar best doen de sponsor Wilde Ganzen te behouden. Door beleidswijziging is NCDO als sponsor 

weggevallen. Hiervoor zal de stichting opzoek gaan naar nieuwe grote donoren o.a. met hulp van Bureau 

Internationale Samenwerking. 

 

 



Materiële middelen.  

Ons uitgangspunt is dat materiële middelen, (meubilair, boeken, lesmateriaal, gereedschappen etc.), aangeschaft 

dienen te worden op de regionale markt in Zimbabwe.  

Versturen van goederen vanuit Nederland (of elders) kan bij grote uitzondering. 

 

 

Personele middelen:  

De stichting heeft een actief bestuur, waarvan ten minste één bestuurslid regelmatig inzetbaar is als coördinator 

zowel in Nederland als in Zimbabwe. Daarnaast zijn er enkele vrijwilligers. Waar nodig in verband met acties of 

uitwisselingen zoekt de stichting actief passende vrijwilligers. Ons streven is daarbij meer jongeren te betrekken. 

 

 

VI.  Beleid 2014 – 2018, vertaald naar activiteiten: 

 

Kenmerk Actie Wie, wat, waar, wanneer en hoe 

Eigenaarschap - Stimuleren en missie uitdragen, actief wachten 
op hun beleid, d.w.z. stimuleren en 
participeren om beleid te maken wat betreft 
prioritering door hen. 

- Transformatie van financiële steun naar 
capaciteitsteun 

- Afbouw ondersteuningsrelaties 

- Communicatie met de headmaster(s); 
- Jaarlijkse Bestuursmissies  
 
- Samenwerking met SDC´s en 

administraties in de loop van 2014 / 
2018, in elke missie. 

 

Participatie - Bouw stimuleren en ondersteunen beoordelen 
offertes, betalen bestellingen etc.; 

- Capaciteitsplan scholen ondersteunen; 
- Plan bespreken mbt vrijwilligers; 
- Activiteitenplan fundraising opstellen. 

- Samenwerking met SDC´s en 
administraties in de loop van 2014 / 
2018, in elke missie. 

- Bestuursvergadering over beleidsplanning 
jan – april 

- Actieplannen juli – december; 

Bouw - Ondersteunen bouw lokaal 5/6/7 LPS; 
- Bouw lokalen en huisvesting bij Annexxen 

- Opvragen offertes, bestellen en betalen 
- Sponsors zoeken zoals BIS en Wilde 

Ganzen, maar ook nieuwe 
- missies prioritering ; 

Materieel - voorziening onderwijs materiaal en meubilair 
prioritering bespreken met SDC’s 

- bestuursmissies, met administrators en 
SDC’s 

- Sponsors zoeken zoals BIS en Wilde 
Ganzen, maar ook nieuwe 

Capaciteit - capaciteitsplannen  uitwerken en vertalen naar 
inzet van vrijwilligers 

- bestuursmissies, met administrators en 
SDC’s 

Uitwisseling - wenselijkheden en mogelijkheden bespreken in 
Lusulu 

- missie’s  met administrators en SDC’s 
- bestuursactiviteit NL 

 

Stappenplan: 

Jaar Maand van 

realisering in 

ZW 

Wat Waar  Hoe 

2014 Mei/juni 

Maart – aug. 

Maart – juni 

Oktober –dec 

juli 

Schoolboeken 

Lokalenblok 

Dak 

Klaslokalen LPS 

Ondersteuningsmissie  

i-admin  

Chinongwe Sec School 

Kabuba 

Chibila 

Lusulu Primary 

LHS /LPS 

Uit reserve 

In 2013 betaald via LHS 

Uit reserve 

Acties The Ride en BIS 

vrijwilliger L Steeman 

2015 1
e
 helft 2015 

2e helft 2015 

Girls hostel 

Lokalen blok 

Chinongwe  

Nakaluba  

i.s.m BIS 

Acties BIS  



2e helft 2015 

In overleg 

Meubilair  

Ondersteuningsmissies 

Kabuba 

Waar nodig 

The Ride 2015  

In overleg 

2016  Lokalen blokken  

 

Ondersteuningsmissies 

Nguvule, Kabuba en 

Chinongwe 

Waar nodig 

Acties BIS en WG 

In overleg 

2017  Lokalen en meubilair  

Ondersteuningsmissies 

Nakaluba en Nguwule 

Waar nodig 

Idem 

In overleg 

2018  

31 dec 2018 

Ondersteuningsmissies 

afbouw 

Waar nodig 

Alle projecten 

In overleg 

Bestuursmissie. 

 

VII. Dekkingsplan: 

Per 01-04-2014 

In In Euro Uit In Euro 

Nog beschikbare middelen 7.500 Lopende verplichtingen als 
schoolboeken en dak 

6.000 

Donateurs jaarlijks 5x 1000 =                  
5.000 

14 Klaslokalen bij 5 
annexxen  

75.000 

Acties BIS  100.000 Meubilering 34.000 

Acties The Ride 20.000 schoolboeken 20.000 

Incidentele acties 10.000 Lokalenblok LPS 15.000 

Steun Wilde Ganzen 20.000 Admin-blok LPS 8.000 

  Bestuurskosten/ missies 4.500 

Totaal 162.500 Totaal 162.500 

 

Toelichting: 

Dit dekkingsplan is grofweg, jaarlijks / per actieperiode zullen preciezere plannen worden opgesteld.  

De stichting beschikt per 01-04-2014 over een banksaldo van ongeveer € 7.500,- Dit geld is geoormerkt of bedoeld 

voor schoolboeken voor Chinongwe en een dak in Chibila 

De stichting heeft een vast donateurs bestand wat ongeveer € 1000,- per jaar inbrengt. 

Verdere uitgaven moet de stichting zien te dekken uit acties bij scholen, kerken, bedrijven of instellingen. We 

zoeken opnieuw de steun daarbij van Bureau Internationale Samenwerking en van Wilde Ganzen. 

De stichting vergoedt per jaar maximaal 1 vliegticket voor een bestuurslid of vrijwilliger.  

 

 

Aanvulling situatie per 01-02-2015:  

Het lokalenblok in Kabuba is afgebouwd, de schoolboeken voor Chinongwe zijn geleverd en ook het dak op de 

lokalen in Chibila is gereed gekomen in 2014. 

Er is op dit moment ongeveer € 20.000 beschikbaar en € 9.000 toegezegd. Het merendeel uit wervingsacties via 

BIS, een belangrijk deel via The Ride on Education 2014, een bescheiden deel uit giften en vaste donateurs. Er 

loopt nog geen aanvraag bij Wilde Ganzen. (moet vanuit Lusulu geregeld worden) 

Voor 2015 wordt voorzien: 

- bouw van een 3-lokalen blok voor de LPS, 75 % steun Lusulu Foundation; $ 14.000 

- bouw van een lokalenblok voor Nakaluba Sec School, 75% steun Lusulu Foundation; $ 15.000 

- bouw van een slaaphuis voor leerlingen voor Chinongwe Sec. School, 50% steun Lusulu Foundation; $ 10.000 

- meubilering voor het lokalenblok van Kabuba Sec. School, 50% steun Lusulu Foundation. $ 4.000 

De totale investering wordt begroot op ruim $ 65.000 waarvan Stichting Lusulu $43.000 voor haar rekening neemt. 

Een tegenvaller is de stijging van de waarde van de $$, waardoor meer fondsen gevonden moeten worden om de 

verwachtingen vanuit Lusulu waar te kunnen maken. We dachten / begrootten aan € 35.000 genoeg te hebben, 

dat moeten er waarschijnlijk wel € 40.000 worden. 

          Juli 2014/ februari 2015,  

René L. Huigens, secretaris /penningmeester 


