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BELEIDSPLAN EN PLAN VAN AANPAK VOORJAAR 2009. 
 
Uitgangspunten: 
Onze doelstellingen zijn:  -   bouwen 

-  capaciteitsopbouw 
-  uitwisselen 

 
Ons hoofduitgangspunt is:  -   participatief. 
 
Uitgangspunt van deze discussie is: We willen doorgaan met de structurele opbouw van het 
onderwijs in Lusulu. Daarvoor moet het irrigatie project voortgezet worden, de bouw van 
lokalen bij de basisschool en de middelbare school en de studie van docenten voor zover 
mogelijk. Uitwisseling is nu niet aan de orde. 
We zijn van menig dat doorgaan  met de concrete activiteiten enerzijds de Lusulu school- 
gemeenschap voorbereid op een zeker komende betere toekomst, maar vooral een mentaal 
opbeurende werking heeft. Wij en zij gaan niet bij de pakken neer zitten, we wachten niet ‘tot 
anderen ons helpen’ maar gaan (met hulp) aan de slag (Kennedy en Obama). Pessimisme 
drukt ons niet in apathie maar stimuleert ons nog harder te werken (Jan Pronk). 
 
De kernvraag is daarom: 
Wat hebben zij nodig om verder te bouwen en hoe kunnen wij hen daarbij ondersteunen 
 
Feiten: 

- Er is weinig informatie door gebrekkige communicatie met de mensen in Lusulu, maar 
ook door gebrekkige communicatie met anderen in Zimbabwe. 

- Opening van de scholen is uitgesteld tot ten vroegste 27 januari. En dan? We tasten in 
onzekerheid. Het lijkt niet waarschijnlijk dat scholen normaal (kunnen) gaan werken. 

- Het oogstseizoen begint pas in april. De voedsel situatie zal beroerd zijn gezien de 
economische problemen, de slechte situatie al in november en de (schaarse) berichten 
over geen of massale regenval. 

- De watervoorziening bij de High School is nu geheel afhankelijk van ‘waterdragers’. De 
oude, kapotte pomp is verwijderd, de nieuwe werkt nog niet. Dat vertraagt niet alleen 
het sociale leven, maar ook de irrigatie, en de bouw. De laatste twee in ernstige mate. 
De bouw lijkt stil te liggen (was zo in oktober / november) 

- Bouw van de Primary School lijkt nog wel door te kunnen gaan. 
- De economie is in hoge mate ge-dollariseerd 
- Voedsel komt voornamelijk uit Botswana en Zuid-Afrika, via ‘scharrel kanalen’. 
- Het mobiele telefoonnet is ook ge-dollariseerd en daardoor qua prijs op westers niveau, 

naast onbetrouwbaar nu ook onbetaalbaar voor gewone mensen (Abel, docenten). 
 
Wij zien onze ‘opdracht’ als: 

  De Informatie stroom verbeteren door: 
- minder per mail, meer per directe telefoon, liefst landline. 
- Reis en communicatie kosten voor Dumisani of anderen te vergoeden in US$ of 

ZARand. 
- Intensiever gebruik te maken van de mensen die we er kennen zoals Piet en Ineke, 

Wim, Kevin, Clemence, Chris en anderen. 
- Intensiever gebruik te maken van het netwerk van Zimbabwe groepen in Nederland. 
- Informatie in te winnen bij organisaties die verstand  / ervaring hebben met noodhulp 

en hulp programma’s in zeer moeilijke omstandigheden. 
 
Het irrigatie project te stimuleren door: 

- Nieuwe technici mèt gereedschap uit te zenden en goede voorbereiding voor installatie 
van de zonnepanelen, de pomp installatie etc. en wel zsm. 

- De beveiliging van het zonne-energie systeem in orde te laten maken (accu’s voor 
schrikdraad en sirene, razor-wire.) 



- Watertanks te bestellen, het vervoer naar Lusulu te organiseren en de installatie 
daarvan te bewerkstelligen. 

 
Het landbouw project te stimuleren door: 

- Verzorgen van afrastering en ploegen te stimuleren (indien nodig) 
- Stimuleren en coördineren van de aanleg van irrigatie kanalen 
- Ondersteuning bij de aanschaf van zaaigoed en kunstmest 

 
Het bouw project te stimuleren door: 

- Levering van materialen voor de afbouw van de lokalen voor de LPS 
- Bestellen van meubeltjes voor de LPS 
- Levering van materialen voor de bouw van het agri-lab 

 
Deskundigheidsopbouw van docenten te stimuleren door: 

- Het studiefonds via Piet te Velde open te houden voor die instituten die (nog) onderwijs 
aanbieden 

- Deelnemers een meer adequate reiskosten vergoeding te bieden. 
 
Om dit te realiseren wordt het volgende ACTIVITEITENPLAN voorgesteld: 

1. René laat via Abel aan Dumisani weten dat hij naar Bulawayo moet komen voor 
contact.  

2. René of anderen bellen wekelijks met contactpersonen in Zimbabwe. 
3. René neemt contact op met Kevin om vast contact adres te zijn (Kevin heeft een 

landline, Abel niet). 
4. René mailt met het ‘Zimbabwe Netwerk’ om ideeën uit te wisselen over de 

mogelijkheden in de huidige situatie. 
5. René legt contact met WG, NCDO, COS-sen en eventueel anderen om meer informatie 

te krijgen over aanpak in vergelijkbare probleem situaties. 
 
6. Evaluatie met het FC / Abel Veldman van het Leeuwarden voor Lusulu project met de 

nadrukkelijke vraag wat ROC Friesland College nog kan en wil bijdragen aan de 
afronding van het project. (gesprek zal zijn op 5 februari). 

7. Steffen is bereid en in staat in mei naar Lusulu te gaan voor het afmaken van het 
zonnepanelen / pomp verhaal. 

8. Hij zal proberen, mogelijk met nog iemand, deze klus binnen drie weken te klaren. Dit 
met inschakeling van meneer Dube, de ‘pumpminer’ van Lusulu,. 

9. Daartoe moet Steffen verlof van het Emelwerda krijgen, dat schat Stef als reëel in. 
10. Steffen moet volledig geïnstrueerd zijn over de situatie zoals de “FC-ers” die daar 

hebben achter gelaten, o.a. met hulp van Sun Factory en het contact van Hein in de 
Hogeschool Friesland 

 
11. Ter stimulering en ondersteuning van het landbouw project en het bouw project lijkt 

een ‘Food for Work’ programma weer nodig. Mensen die aan de bouw meewerken 
krijgen één maaltijd per dag en/ of een financiële vergoeding tot een bedrag van € 2 
per dag. Dit programma moet lopen tot de eerste oogst /  het april verlof 2009. 

12. Om dit programma op te bouwen en te doen slagen is een coördinator nodig die in elk 
geval het programma op korte termijn introduceert in Lusulu, een draaiboek maakt, 
opstart, de nodige eten koopt, kanalen opent, etc. 

13. René wordt gevraagd te overwegen of hij op korte termijn dit op zich kan nemen. (René 
heeft afgesproken van 10 februari tot 1 maart aan zijn huis te zullen verbouwen, 
daarvoor en daarna heeft hij ‘harde’ verplichtingen). 

 
14. Om dit alles te realiseren is een extra ‘noodfonds’ nodig. Momenteel is er door twee 

instellingen t.w. het bedrijf Q-S in Dordrecht en het ROC Rijn IJssel in Arnhem 
sponsoring toegezegd / gegeven, specifiek voor noodhulp, van € 3000,- 

15. René stelt z.s.m. een begroting op voor de bekostiging van dit plan + dekkingsplan. 
(hierbij) 

16. We moeten met elkaar dat dekkingsplan ten uitvoer brengen. 
 



Begroting / dekkingsplan noodfonds Lusulu. 
 
Uitgaven 
Wat Omschrijving Bedragen in €                      in US$ 
Food for work 
programma 
 

40 mensen krijgen vanaf 14 
februari tot 5 april (april 
verlof) eten / geld twv € 2,-
pppd 

40p x 50d x € 
2 

€ 4.000,- 
 

$ 5.000,- 

Vliegtickets 
 

René 
Steffen en Jelle 

 €    950,- 
€ 2.000,- 

$ 1.200 
$ 2.500 

Vervoer in 
Zimbabwe 
 

René 2000 km à ,20 
Steffen 1500 km à , 30 

2000 x € 
0,20 
1500 x € 
0,30 

€    400,- 
€    450,- 
 

$    500 
$    575 

Extra 
studiefonds 

T.b.v. Mrs Mudimba, Isaac, 
George, Rueben, Choolwe, 
Robson, Benjamin 

Mn buskosten 
Elk 2x retour 
BYO à $ 30 

€    350,- $    450 

  Totaal €  
8.150,- 

$ 10.225 

 
Inkomsten 
Wat Omschrijving Bedrag 
Van Q-S Donatie €   

500,-. 
Van ROC Rijn 
IJssel 

Donatie 2.500,- 

Van docenten 
FC 

Donatie studiefonds 200,- 

Uit LVL 
begroting 

1 vliegticket 1.000,- 

Fondsen 
werving 

FC aanspreken op verantwoordelijkheid 
Brief tot sponsoring aan belangstellenden 
Kleine acties als collectes 
Bedrijven aanspreken 
WG aanspreken 
Etc. 

 
 
 
 
 

€    
3.950,- 

 Totaal €    
8.150,- 

 
N.B. Van deze € 8.150 wordt € 3000,- gebruikt voor tickets, dat is 37% en dat is veel ja. 
Vervoer in Zimbabwe is ook vervoer van eten en goederen die anders ook betaald moet 
worden, dus als uitgaven bij het FfW-project en materiaalkosten gerekend kunnen worden. Het 
bouwen en vervoer van de watertanks, de accu’s en het razor-draad wordt gedekt door het LvL 
project, daarom buiten beschouwing gelaten. 
 
Voor een bouwcoördinator die misschien een half jaar daar zou moeten werken is nog te 
weinig info beschikbaar. Vanuit daar? Vanuit hier? Met FfW programma? Vrijwilliger? 
Vergoeding? 
Daarover kunnen we, op 18 maart, met meer info een besluit nemen. 
 


