
Beleidsplan Stichting Lusulu 2011 – 2013. 
 

I. Inleiding. 

 

Overzicht: Eind 2010 is de situatie in Lusulu als volgt: 

De Lusulu High School beschikt over 10 bruikbare lokalen (5 x 2) in redelijke tot matige staat van 

onderhoud, met beperkt meubilair. Een dubbel praktijklokaal voor landbouwkunde is vrijwel klaar 

voor ingebruikname, er zijn geen voorzieningen in het lokaal; 

De school heeft een administratie gebouwtje eveneens in matige staat van onderhoud en met 

geringe voorzieningen; 

Er zijn zeer beperkte sanitaire voorzieningen in de vorm van zgn. Blair toiletten verspreid over het 

terrein; 

Voor docenten en administratief personeel zijn 7 huizen beschikbaar, in redelijke tot matige staat 

van onderhoud, zonder eigen sanitaire voorziening; er zijn drie dubbele Blair toiletten beschikbaar; 

Er is ook gastenverblijf, 2 kamers, zonder verdere voorzieningen; 

Er is een meisjes slaaphuis met 6 grote slaapzalen, matige staat van onderhoud, een meisjes 

slaaphuis in gestagneerde aanbouw, beide zonder sanitaire voorziening behalve Blair toilet; 

Er is een door de leerlingen zelf gebouwd ‘jongens dorp’ bestaande uit kleine traditionele hutjes, in 

slechte staat; 

Er is elektriciteit, echter zeer onbetrouwbaar en in slechte staat, niet alle lokalen zijn aangesloten; 

Er is een onbetrouwbare watervoorziening met enkele tappunten op het terrein en twee lekkende 

watertanks van elk 10.000 liter. 

Er is een omheind landbouw areaal van ong. 1 ha. 

Er is een zeecontainer ingericht als landbouw werkplaats, waarin o.a. zonnepanelen die nog niet zijn 

geïnstalleerd. Er is ook elektrisch afrastering materiaal wat nog niet wordt gebruikt. 

 

De LHS heeft in 2011 een kleine 800 leerlingen, daarnaast zijn er 3 annexen in de buitendorpen waar 

de eerste twee leerjaren van middelbaar onderwijs worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid 

van de school in Lusulu. Er zijn ongeveer 25 docenten op de LHS en op elke annex ongeveer 6 

docenten. De school biedt een beperkt programma O(rdinairy) en A(dvanced) level aan. Er is een 

nieuwe en gekwalificeerde Headmaster benoemd in april 2010. De helft van het personeel is redelijk 

tot goed gekwalificeerd. Er zijn veel ‘undergraduate’ docenten.  

 

De Lusulu Primary School beschikt over 4 lokalen (2 x 2), vrijwel gereed, maar zonder inventaris of 

enige voorziening. Er zijn enkele (Blair) toiletten. 

De LPS heeft ruim 600 leerlingen, 7 leerkrachten, leerjaren 1 – 6. 

 

Er lopen momenteel geen uitwisselingsprojecten met leerlingen of vrijwilligers. 

 

In 2007 is het Lusulu Appreciation Fund in het leven geroepen om daarmee onze waardering te 

onderstrepen voor het werk en de prestaties van de leerlingen en docenten / SDC leden van Lusulu 

Highs School en Lusulu Primary School. Ook de zgn. ‘annexen’ zijn daarin betrokken.  Jaarlijks wordt 

uit dit fonds een eindejaar / kerst bonus verstrekt. 

 



De communicatie vanuit Nederland met de scholen en vice versa verloopt moeizaam door de 

beperkte infrastructurele voorzieningen. Sinds 2006 stuurt de directeur met enige regelmaat een 

verslag. De nieuwe directeur lijkt dit goed op te pakken. 

Sinds de oprichting van de Stichting Lusulu wordt gewerkt aan versterking van het eigenaarschap bij 

de bevolking van Lusulu en bij het schoolmanagement, de staf en de SDC’s in het bijzonder. Dit 

gebeurd met name in de persoonlijke gesprekken tijdens bezoeken van bestuursleden aan Lusulu en 

in de correspondentie tussen bestuur en schoolleiding. Ook tijdens het bezoek aan Nederland van de 

(vorige) directeur en een docente was dit regelmatig aan de orde. 

 

Er is een studiefonds opgezet waaruit docenten ondersteuning kunnen krijgen bij hun (verdere) 

scholing /professionalisering. Vijf docenten hebben hun opleiding afgerond, waarvan 3 in 2010. Drie 

docenten (waaronder Isaac Munkuli, de adjunct directeur; en Mrs Sukoluhle Mudimba, sectie 

voorzitter Praktische vakken) ronden hun opleiding in 2011 af. Er is behoefte aan een opleidingsplan 

 

Wensen en behoeften: prioritering in deze lijst is nog niet bepaald. 

Er is unanieme behoefte aan verbetering van de watervoorziening bij beide scholen. 

Daarnaast is er behoefte aan verbeterde huisvesting voor docenten bij beide scholen. 

De elektriciteitsvoorziening is gebrekkig en verbetering lijkt prioriteit te hebben. 

Er is een plan (ver gevorderd, in de fase van fundering leggen) voor de bouw van een tweede 

lokalenblok praktische vakken, t.w. huishoudkunde.(LHS) 

Er is behoefte aan verbetering van onderhoud, ook deskundigheid op dat gebied. 

Er is behoefte aan een school ontwikkelingsplan. 

Er is behoefte aan verbetering en uitbreiding van de sanitaire voorzieningen. 

Er is behoefte aan accommodatie voor jongens.(LHS) 

Naar de mening van het stichtingsbestuur is er ook behoefte aan meubilair en onderwijs materiaal, 

dat is door de schoolpopulatie niet als zodanig genoemd. 

Ook is er behoefte aan afbouw van het tweede meisjes slaaphuis (gedoneerd door een andere 

sponsor). 

Er is behoefte aan ontwikkeling van telecommunicatie (plannen i.s.m. Tonga On Line te Binga) 

Door de SDC is de behoefte uitgesproken aan een centrale keuken. 

 

 

 

II. Doelen: 

 

Vanuit de ruimer geformuleerde statutaire doelstelling zijn voor de huidige periode de volgende 

doelen te stellen: 

Ondersteuning onderwijs ontwikkeling in het dorp Lusulu 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 . 



Visie en  Beleid: 

 

Kernwoorden zijn eigenaarschap en participatie. 

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

het onderwijs ontwikkelingsproject in Zimbabwe. Zij willen een middelbare en een basisschool in hun 

dorp, 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 is het niet mogelijk deze wensen in afzienbare tijd, zeg 

binnen tien jaar, 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 en acties in Zimbabwe.  

Het beleid van de stichting Lusulu is er op gericht die 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. 

 

In de jaren 2011 – 2013 wil het stichtingsbestuur eigenaarschap van het onderwijsproject in Lusulu 

bij de participanten daar versterken. Daarbij zullen fondsenwerving- en bouw- en 

ontwikkelingsplannen in een wederzijds realistisch geacht tempo worden uitgevoerd.  

Prioriteit wordt gegeven aan de uitvoering en afronding van lopende plannen (agri-lab LHS, lokalen 

blok II LPS) en inzet van reeds aanwezige middelen (irrigatie en energie voorziening, afrastering, 

schilder en onderhoudswerkzaamheden). 

Verdere plannen zijn afhankelijk van de prioritering door de gemeenschap in Lusulu, daarbij geeft het 

stichtingsbestuur prioriteit aan de uitbouw van de Lusulu High School boven de Primary School. Wel 

wordt in deze de realiteit ter plaatse ook gevolgd. 

Tot welk niveau we die ondersteuning gaan geven, volledig voldoen aan alle eisen of tot een zekere 

basis voorziening, is nog in discussie, zowel in het bestuur als met de partners in Lusulu. Voor 2011 – 

’13 volstaat het geformuleerde beleid. 

 

In discussies tot nu toe is aangegeven dat de water voorziening grote prioriteit moet hebben. Zo ook 

de energie voorziening en de telecommunicatie (dit laatste is vooral ook in ons belang). 



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

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

De verbeterde sociaal-economische situatie in Lusulu  lijkt inzet van vrijwilligers in Lusulu weer toe te 

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

daar desgewenst in bemiddelen. 

 

 

 

III. Strategie. 

 

 We gaan de SDC’s van beide scholen, in samen werking met de schoolleidingen en personeel, 

stimuleren en ondersteunen om tot prioritering komen.  Vervolgens moeten de 

participanten in Lusulu, samen met het bestuur van de stichting, komen tot een verder plan 

van aanpak en taakverdeling. Dit geschiedt door vragen te stellen in de correspondentie 

tussen bestuur en schoolleiding, en vooral door in de eerste helft van 2011 een 

bestuursmissie naar Lusulu te zenden. 

 Voor huisvesting van docenten is reeds geoormerkt geld ‘in de bank’. Daarvoor moet een 

bouwplan worden vastgesteld. De bouw kan begin 2011 beginnen. Ook voor onderhoud is 

nog enig aanvullend budget beschikbaar. Plannen daarvoor kunnen in het midden van 2011 

worden opgezet en uitgevoerd.  Onze aanpak is steeds gebaseerd op wederkerigheid dat wil 

zegen: ‘als jullie wat gedaan hebben komen wij in actie’. 

De hulp van een aannemer / bouwkundige in de regio wordt daarbij ingeroepen. Ook is er 

contact met een stichting in Bulawayo die kan helpen bij training en uitvoering van 

onderhoud. Dit aspect zal een tweede belangrijke peiler zijn van de bestuursmissie in 2011. 

Vervolgens moeten de participanten in Lusulu, samen met het bestuur van de stichting 

komen tot een verder plan van aanpak.  

 De derde peiler voor de bestuursmissie is om de schoolleiding(en) te ondersteunen bij de 

bedoeling en opzet van een School Ontwikkelings Plan, wat basis moet zijn voor de verdere 

samenwerking tussen de LHS /LPS en de Stichting Lusulu / Studiefonds. Het studiefonds zal 

dan mogelijk een prominentere rol krijgen in het stichtingsbeleid. 

 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 2e helft 2011 zijn beslag moeten  

krijgen. Acties kunnen dan in 2012 worden gevoerd. Daarbij zullen we meer jongeren 

moeten betrekken en de moderne sociale media gebruiken. 

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

initiatieven vanuit Lusulu te ondersteunen. 

 

 

 



IV. Middelen.  

 

Financiële middelen: 

Er zijn twee bronnen: 

 In Zimbabwe, de ouderbijdrage voor schoolontwikkeling en onderhoud. Deze is gering, gezien de 

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

basisonderwijs voorzieningen (schriften, pennen, boeken etc., zeer beperkt meubilair). Het 

onderhoudsfonds wordt voor onderhoud gebruikt . De afspraak is dat de Stichting de inspanning van 

de ouders op dit punt verdubbeld. Momenteel is de onderhoudsachterstand zo groot, dat de 

stichting daar een extra investering in moet doen. 

In Nederland: De stichting beschikt over een bestaand budget uit voorgaande wervingsacties. Dit 

geld is bedoeld voor huisvesting docenten Basisschool, voor afbouw van het agri-lab, voor steun bij 

studie van nog enkele docenten  en voor onderhoud. 

De stichting heeft een klein bestand van 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 uiterste 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. 

 

Materiële middelen.  

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

verkregen dienen te worden op de regionale markt. Soms kan de stichting beschikken over goederen 

die geschonken worden. Wanneer deze goederen niet (kwantitatief of kwalitatief) in voldoende mate 

op de regionale markt verworven kunnen worden kan de stichting daar op verzoek van de 

participanten in Lusulu ook actief naar op zoek gaan. Deze kan de stichting, mogelijk in 

samenwerking met andere stichtingen, naar Zimbabwe laten vervoeren. 

 

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. 

 

Begroting: 

 

Per 01-01-2011 

In In Euro Uit In Euro 

Banksaldo 42.000 Afbouw LPS / agri-lab 2.500 

Donateurs 2011 1.500 Docentenhuisvesting LPS 25.000 

  Studiefonds lopend 2.500 

  Onderhoud 5.000 

  Bestuursmissie 2.000 

  Beleidsruimte 6.500 

Totaal 43.500  43.500 

 



Toelichting: 

De stichting beschikt per 01-01-2011 over een banksaldo van ongeveer € 42.000,- Dit geld is 

geoormerkt of bedoeld voor bovengenoemde bouw en ondersteuningswerkzaamheden. 

De stichting heeft een vast donateurs bestand wat ongeveer € 1500,- inbrengt. 

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

instellingen. 

Voor afbouw van het lokalenblok LPS en het Agri-lab LHS is nog een budget van ong. € 2500,- nodig 

Voor de bouw van een docentenhuis bij de LPS is een bedrag geraamd van € 25.000,- 

Voor studie ondersteuning is in 2011 nog ongeveer € 2500,- noodzakelijk. 

Voor onderhoud  moet een bedrag van ongeveer €  5000,- beschikbaar worden gesteld. 

Voor  bestuurskosten, o.a. het uitzenden van één bestuurslid naar Lusulu is ongeveer € 1500,- te 

reserveren + ong. € 500 kleine kosten. 

Dat betekent dat er een beleidsruimte van ongeveer  € 6.500,- voor 2011 is. (bij voorbeeld voor 

verbetering water en energie voorziening).  Daarboven zal extra actie gevoerd moeten worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Marleen Post. 

 



V. Beleid 2011 – 2013, 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. 

- Communicatie met de 
headmaster(s); 

- Bestuursmissies in mei  en 
november; 

Participatie - Bouw stimuleren en ondersteunen met 
advies van Gumbo, beoordelen offertes, 
betalen bestellingen etc.; 

- Capaciteitsplan LHS ondersteunen; 
- Plan bespreken mbt vrijwilligers; 
- Activiteitenplan fundraising opstellen 

 

- Idem 
- Bestuursvergadering over 

beleidsplanning jan – april 
- Actieplannen juli – december; 
- Sponsors zoeken zoals Wilde 

Ganzen, maar ook nieuwe 

Bouw - Ondersteunen afbouw lokaal 3 / 4 LPS; 
- afbouw Agri-lab LHS; bouw sanitaire 

voorzieningen; 
- Water en energie voorziening; 
- Bouw docenten huisvesting; 
- Afbouw 2e slaaphuis; 
- Bouw 2e praktijk blok 

- Opvragen offertes, bestellen en 
betalen 

 
- missie prioritering mei; 

Materieel - voorziening onderwijs materiaal en 
meubilair aankaarten 

- missie mei, met administrators 
en SDC’s 

Capaciteit - capaciteitsplan opzetten - missie mei, met administrators 
en SDC’s 

Uitwisseling - wenselijkheden en mogelijkheden 
bespreken in Lusulu 

- planning en werving in het najaar 

- missie mei, met administrators 
en SDC’s 

- bestuursactiviteit NL 

 

 

Aanvullende noties / verwijzing: 

 vrijwilligers beleid 

 stichting Lusulu en Gender. 

 

 

 

Maart 2011, René L. Huigens, secretaris 


