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‘Klaslokaal’ van Nakaluba Secundary School. 

 

 

 

 

 

 

Van de voorzitter 
 

In 2014 hebben we de financiële steun aan de Lusulu High School 

afgebouwd. Op het terrein van de professionalisering – 

digitalisering vragen ze ons nog wel om steun. 

Vorig jaar noemden we al de zes dependances  van de Lusulu 

High School, die  ontwikkeld worden in de regio.  Deze verrassen 

ons met een zeer voortvarende aanpak. Elk op een eigen manier, 

en het daarbij behorende tempo. In de ene wordt al een 

lokalenblok gebouwd, in een andere zijn lesboeken besteld, en 

wordt gepland voor een eenvoudig slaaphuis voor leerlingen die 

van ver komen. In een derde is het dak op een door henzelf 

bekostigd lokalenblok gelegd. En een vierde heeft een andere 

sponsor gevonden, daar hoeven wij  momenteel  niet bij te 

springen. De twee laatste en zeer ver afgelegen dependances 

konden we  in 2014 niet bezoeken. We hopen dat in mei 2015 te 

kunnen doen.                                                                                                                                   

Nieuw en verheugend  is dat we in de ondersteuning van deze 

dependances niet meer het volledige benodigde bedrag 

sponsoren, maar dat we, afhankelijk van de situatie, 50 tot 75% 

bijdragen. De ouders kunnen inmiddels zelf een belangrijk deel 

opbrengen. Daarnaast zijn er steeds vaker eigen projecten, zoals 

bijvoorbeeld een groep toiletten, waarvoor onze steun helemaal 

niet gevraagd wordt. Zo werkt ‘eigenaarschap’ in de praktijk! 

De basisschool is in haar laatste fase van onze financiële 

ondersteuning aangeland, we zijn telkens blij en trots als we zien 

hoe constructief en betrokken de ouders en de gemeenschap daar 

bezig zijn. We helpen hen nog met een drie-lokalenblok, en een 

administratieblokje, en dan gaan we daar ook (financieel) 

afsluiten. 

 

Beilen, maart 2015 

Elzelien van Duijn. 
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Waar zijn we actief 
 
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.  
 
Er is leerplicht in Zimbabwe, maar kinderen moeten ver lopen om naar school te 
kunnen gaan. Ouders hebben niet altijd voldoende geld om schoolgeld te 
betalen. Als gevolg van armoede, arbeidsmigratie of sterfte door HIV/AIDS 
ontbreekt nog al eens het ouderlijk toezicht. Sommige kinderen moeten 
meehelpen bij het werk. Volgens UNICEF maakte door al deze oorzaken in 2004 
slechts tweederde van de leerlingen van Matabeleland North de basisschool af, 
terwijl van de leerlingen van de middelbare school 70% hun Ordinary level (O-
level, zeg maar MAVO) afrondden en slechts 11% Advanced-level (A-level), ons 
Havo / VWO . Jongens hebben een wat betere kans dan meisjes. Weeskinderen 
hebben een twee keer grotere kans op schooluitval. 
Van een potentieel van 4000 jongeren ging in 2004 ongeveer 700 naar de 
middelbare school, in 2014 is dat bijna 2500. 
 
Lusulu is een ‘growthpoint’, dat wil zeggen dat de overheid met nieuwe 
voorzieningen de locale economie stimuleert. Lusulu heeft een postkantoor, een 
politiepost, een kleine kliniek, wat winkels, twee restaurants en sinds kort ook 
een eenvoudig servicepunt van de overheid voor burgers. De belangrijkste bron 
van inkomen voor de bevolking is de verbouw en verkoop van katoen. Er is 
elektriciteit in Lusulu en sinds kort ook een mobiel telefoon netwerk.  
 
In 2001 is Lusulu Secondary School opgericht. De school is gestart met 300 
leerlingen en 12 leraren. Zes klaslokalen en twee leraren huisjes waren 
beschikbaar. Inmiddels mag de school zich Lusulu High School noemen omdat 
ook onderwijs op A-level wordt aangeboden. Kinderen die van ver komen 
moesten gedurende de schoolweek in de bosjes rond de school overnachten. 
Ouders bouwden dan soms kleine hutjes. Deze situatie was vooral voor meisjes 
heel gevaarlijk!  
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meisjes halen water bij het ‘Girls 

Hostel’ 
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          2e docentenhuis voor de Lusulu Primary Teachers 

 
Workshop Gender, maart 2014. 

 

Geschiedenis 
 
De stichting LUSULU 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 in een onderwijsproject te Bulawayo in het kader van 
ontwikkelingssamenwerking. Zij maakten daar kennis met Temba Mtombeni 
destijds timmermansleerling, en raakten met hem bevriend. Temba was 
vanaf 2001 betrokken bij de bouw van Lusulu Secondary School. 
Gesprekken tussen hem en Dumisani Ndhlovu de directeur van de school, 
leidden ertoe dat Ndhlovu contact legde met Elzelien en René om steun te 
vragen bij de ontwikkeling van de school. 
 
De stichting heeft in twaalf jaar de volgende resultaten bereikt: 
LUSULU HIGH SCHOOL 

Bouwen 
- 4 gewone klaslokalen 
- 4 praktijklokalen voor landbouwonderwijs en huishoudkunde 
- Meubilering en inrichting van deze lokalen 
- 4 woningen voor leraren  
- 1 slaapgebouw voor meisjes 
- infrastructuur voor elektriciteit, drinkwater en een schoolmoestuin 

Onderwijsontwikkeling 
- workshops voor intervisie, management, gender, informatisering, etc 
- persoonlijke ondersteuning en advies 
- computers, naaimachines, leer- en bibliotheekboeken 
- sport- en wiskundemateriaal 
- gereedschap en irrigatiemateriaal 
- zonnepanelen 
- opleiding van 10 leraren 

Culturele uitwisseling 
- schrijf- en fotoprojecten 
- dichtbundel en CD  koor 
- uitzending van vrijwilligers 
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LUSULU PRIMARY SCHOOL 
 

Bouwen 
- 4 gewone klaslokalen 
- 2 woningen voor leraren  
- infrastructuur voor drinkwater en een schoolmoestuin 
- ondersteuning bij informatisering en e-learning 
 
 
LUSULU Satellites: 
KABUBA SECUNDARY SCHOOL 
 

Bouwen 

- 2 klaslokalen 

 
CHIBILA SECUNDARY SCHOOL 

Bouwen 

- Dak op 2 klaslokalen 
  

 
 
CHINONGWE SECUNDARY SCHOOL 
 

Onderwijsontwikkeling 

- Schoolboeken 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nieuw dak voor Chibila Sec. School 

 

 

 
Leerboeken voor Chinongwe Sec. School 
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INKOMSTEN en UITGAVEN 2003 - 2014 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
De reserve per 31/12 2014 van ongeveer € 10.000 is bedoeld voor 
bouwactiviteiten bij de LPS en inrichting van de school in Kabuba 
 
NB Inkomsten en Uitgaven lijken lager dan in voorgaande jaarverslagen. 
We hebben de zgn. kruisposten weggelaten. 
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INKOMSTEN € 315.000 

40,9% uit acties en donaties

40,5% van grote sponsor organisaties als WG, NCDO, Plan etc

18,1% van grotere charitatieve sponsors
76% 

9% 

4% 
3% 

4% 2% 2% 

UITGAVEN 

75,8% bouw en electra

9,0% inrichting en
lesmateriaal

3,7 % studie en dbv

3,0% acties in NL

3,6% reis en
vervoerskosten

1,7%organisatie en
bestuur

2,5% reserve (per 31-
12-2014)

€ 315.000 
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Visie 
 
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. Dat 
schept verplichtingen. Hulp bij onderwijsontwikkeling en culturele 
uitwisseling kunnen in die situatie verbetering aanbrengen.  
De hulp vanuit Nederland, materieel of immaterieel, moet er steeds op 
gericht zijn dat mensen zichzelf kunnen ontwikkelen. De vraag uit het 
zuiden is daarbij leidend. Dat vraagt om een participatieve aanpak waarbij 
de mensen die om de projecten hebben gevraagd een belangrijke rol 
hebben bij de opzet en uitvoering van de projecten. Voorkomen moet 
worden dat mensen afhankelijk worden van hulp. De hulp heeft daarom in 
beginsel een aanvullend karakter. 
 
Missie 
De missie van de Stichting Lusulu is dan ook: 
- mensen in Zuidelijk Afrika ondersteunen in hun streven naar materiële 

en sociaal emotionele ontwikkeling.  
 
Doelstellingen 
- het ondersteunen van het onderwijs in Zuidelijk Afrika, m.n. in Zimbabwe 

De ondersteuning is gericht op de ontwikkeling van zowel leerlingen, 
docenten en stafleden op een zodanige wijze dat bedoelde personen 
ook daadwerkelijk zelf bij de projecten worden ingeschakeld. Hieronder 
valt zowel materiële als persoonlijke ondersteuning. 

- het op gang brengen van een (culturele) uitwisseling tussen 
scholen/leden van schoolgemeenschappen uit Afrika en Nederland. 

- Ondersteuning is gericht op de ‘take off fase’, eigenaarschap van 
materialen en ideën ligt zo snel mogelijk bij de projecten in het Zuiden. 
Zodra dat mogelijk is, wordt de steun aan een bepaald project 
afgebouwd  en wordt gestimuleerd op eigen benen verder te gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



2014  JAARVERSLAG 

9 

 

 

Bestuursverslag. 
 
Het bestuur van de stichting bestond in 2014 uit de volgende personen: 
Voorzitter: Elzelien van Duijn 
Secretaris/penningmeester: René Huigens 
Leden:  Mathieu Beurskens, Aleid van der Maat 

Yvonne van Hoogdalen en Steffen 
Wielenga. 

Het gehele jaar was er feitelijk een bestuursvacature. Er is met drie 
kandidaten gesproken, die alle drie bedankten. 
 
In  2014 is slechts tweemaal vergaderd, een geplande derde 
vergadering in november verviel wegens familie omstandigheden. Ook is 
er veelvuldig e-mail verkeer geweest. 
 
 
 
 

 
Bespreking met de SDC van de Primary School 

 

 
 

 
 
 
Datum Voornaamste 

onderwerpen 
uitkomst 

27 
januari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 juni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag bezoek Steffen 
 
 
 
 
 
Beleidsplan 2014 
 
Missie Elzelien en René 
 
 
 
 
 
Verslag missie E en R 
 
 
 
 
Beleidsplan 2014 – 2018 
 
 
 
Missi Lidy Steeman 

Ondanks veel transport 
problemen toch een 
succesvol bezoek. Goede 
onderhandelingen over de 
aankopen voor de praktijk 
lokalen. 
Afbouw financiële steun LHS, 
voortgang LPS. 
Bekijk en bespreek de 
voorgang rond de 
praktijklokalen. Bespreek de 
problemen mbt bestellingen 
en betaling door WG. Bekijk 
de situatie van de annexxen. 
Spullen voor de praktijk-
lokalen zijn geleverd. 
Goede bezoeken en 
afspraken met satellites. 
Goede voortgang bij LPS 
Afbouw fin.relatie LHS, nog 
beperkte steun aan LPS en 
steun bij opstarten voor de 
annexxen / satellites 
Zowel LHS als LPS 
bereidden zich op haar 
bezoek voor. Zij zal beide 
teams trainen in gebruik van 
computer bij de school 
administratie. 
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Missies: 
In 2014 zijn twee bestuurs-/vrijwilligersmissies geweest, in maart 
bestuursleden Elzelien van Duijn en René Huigens; in juni vrijwilligster Lidy 
Steeman. 
 
Uit hun verslagen: 
 
Elzelien en René: In een maand tijd is er weer heel veel gebeurd, terwijl je 
als je er bent zoveel tijd zit te verdoen met wachten. 
De goederen voor de praktijklokalen van de LHS zijn afgeleverd en 
geïnstalleerd, er is een grondkabel voor de stroomvoorziening gelegd.  
Bij de LPS is het tweede docentenhuis afgebouwd en opgeleverd. 
De kwestie van misplaatste betalingen door Wilde Ganzen is uitgezocht, 
uitgesproken en opgelost. Door beide scholen zijn rapportages gemaakt 
voor WG. 
Ook het nieuwe beleidsvoornemen van het bestuur is besproken. 
Elzelien heeft een workshop Gender gehouden. 
We zijn naar de satellites geweest en hebben ons geïnformeerd over hun 
noden en successen. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
En we hebben het guest 
house een schilderbeurt 
gegeven, want dat was 
weer hard nodig. 

 
 
 
 
 

 
Lidy Steeman: 
 
Lidy heeft met de schoolleidingen van beide scholen organogrammen 
opgesteld en een ‘Excel gebruikers handboek’ gemaakt. Zij heeft directie en 
personeel getraind in het gebruik van Excel bestanden. Er is een 
personeelsbestand in Excel gemaakt en ook financiële en leerling gegevens 
kunnen nu in het bestand verwerkt worden. 
In het kader van de donatie van complete e-learning pakketten aan beide 
scholen (laptops, digi-borden, zonnepanelen etc.), heeft Lidy beide teams 
verder getraind in het gebruik hiervan. 
Ze heeft bij alle secties een inventarisatie gehouden naar verdere 
behoeften op het terrein van automatisering van de administratie. 
 

 
Planning en organisatie zonder computers. 

 

Door veel ‘power cuts’ en doordat het personeel het erg druk had met de 
‘mid year exams’, was ze minder effectief dan ze gehoopt had. Voordeel 
was dat er wat ruimer tijd was voor informele contacten. En daarmee is de 
doelstelling van ‘culturele uitwisseling’ ook aan de orde geweest. 
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Activiteiten in Zimbabwe / Lusulu 
 
  

 
“Hi René, this is our third term project, teacher’s cottage from 

SDC funds. Project started end of October”.  

Methuli Ndhlovu, Acting Headmaster Chinongwe Sec. School 

 
In Kabuba is het lokalenblok waar we in maart $ 11.000 voor beschikbaar 
stelden, gereed gekomen. 
In Chinongwe zijn de boeken ($ 6.000) in gebruik genomen en wordt aan 
een teacher cottage gebouwd. 
In Chibila is het dak gereed ($ 6.000) en zitten de leerlingen nu droog als 
het regent. 
De LPS heeft een sanitairblok bij de teacher cottages gebouwd en een 
keuken om eten/ lunch te maken voor de leerlingen. Ook is er een akker 
aangelegd en ingezaaid met maïs en groente, door de ouders betaald. De 
zonnepanelen zijn geïnstalleerd, e-learning kan starten. 
Op de LHS zijn de praktijklokalen in gebruik genomen. Door de SDC is een 
6

e
 cottage voor docenten gebouwd. 

 

 
 

 

 
Op de basisschool zijn de examens van 2014 afgesloten met een 
slagingspercentage van 23%, dat is weer 1 punt meer dan vorig jaar. 
(Weinig? Op plattelandscholen ligt het percentage meestal onder de 10%) 
 
Bij de LHS is het slagingspercentage voor A-Level studenten 92% (vorig 
jaar 85%).  

Quote from the deputy Headmaster Mr Isaac Mukuli: 

 

“A-Level results we got 92% 

and was given a rank at 

National Level. 2 pupil each 

got 13 points (out of 15) . 

Results are the talk of the 

province!” 

  

 
Voor O-level was het bij schrijven van dit verslag nog niet bekend. 
 
Op de basisschool zitten ongeveer 450 leerlingen. 
Op de LHS ongeveer 800. 
En op alle ‘satellites’ samen ongeveer 1700. 
 
Ter vergelijking: 
In 2004 waren dat er 350 op de LHS, basisschool en ‘satellites’ waren er 
niet. 
Een onderzoek naar de onderwijs behoefte toen gaf aan dat er een 
potentieel was van ongeveer 4000 leerlingen Middelbaar Onderwijs in het 
verzorgingsgebied van Lusulu en ruim 500 basisschool kinderen in het dorp 
Lusulu. 
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Financiën 
 
1. Balans 
per 31 december 2014 
 
in euro’s 31-12-2014 31-12-2013  
Activa 
Liquide middelen 20.177,81 9.282,65 
Totaal activa                                         20.177,81 9.282,65  
 
Passiva 
Continuïteitsreserve 20.177,81 9.282,65  
Schuld 0,00 0,00   
Totaal passiva 20.177,81 9.282,65 
 
2. Staat van baten en lasten 
voor het jaar eindigend op 31 december 
 
in euro’s 2014 2013  
Baten 
Giften  2.511,85 3.200,05  
Vaste donateurs  840,00 845,00  
Inkomsten uit acties  4.098,45 6.964,00  
Opbrengst uit acties derden  14.500,00 59.074,91  
Overigen  1.095,30 3.054,62  
    
Som der baten  23.045,60 73.138,58  
 
Lasten 
Besteding aan de doelstelling  9.821,50 59.879,85  
Reiskosten  637,60 3.476,63  
Organisatiekosten  596,04 530,63  
Overig  1095,30 0,00 
Som der lasten  12.150,44 63.887,11  
 
Resultaat 10.895,16 9.251,47  

 

3. Toelichting  
 
a) Algemeen 
Het financieel verslag 2014 is ingericht volgens de Richtlijn 650 
Fondsenwervende Instellingen die is gepubliceerd door de Raad van de 
Jaarverslaggeving. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten 
van de organisatie en besteding van gelden in relatie tot het doel waarvoor 
die fondsen bijeengebracht zijn. 
 
b) Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en 
passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor 
zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen 
nominale waarde. Er zijn geen andere activa of passiva dan financiële. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije 
beschikking van de stichting en betreffen de direct opeisbare vorderingen 
op kredietinstellingen en kasmiddelen. 
 
Baten uit fondsenwerving 
De baten uit fondsenwerving worden toegerekend aan de staat van baten 
en lasten in het jaar van ontvangst (kasbasis). 
 
Lasten fondsenwerving 
De kosten ten behoeve van fondsenwerving worden toegerekend aan het 
jaar waar deze kosten betrekking op hebben. 
 
Vreemde valuta 
De uit transacties in vreemde valuta's voortvloeiende kosten en 
opbrengsten, respectievelijk vorderingen en schulden worden omgerekend 
tegen de koers per transactiedatum, respectievelijk balansdatum. De 
Nederlandse stichting draagt de kosten van overschrijvingen naar 
Zimbabwe. 
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c)  Toelichting op de balans per 31 december 2013 
 
Vaste activa  
De stichting heeft geen materiële bezittingen. 
 
Bank 
 31-12-2014 31-12-2013  
Bankrekening 3.479,56 8.584,37  
Spaarrekening 16.698,25 698,28  
 20.177,81 9.282,65  
 
Continuïteitsreserve  
Stand per 1 januari 9.251,47  
Resultaat boekjaar 10.895,16  
Stand per 31 december 20.177,81  
 
Schulden en nog te betalen kosten 
Ultimo 2014 zijn er geen schulden of nog te betalen kosten. 
 
Financiële verplichtingen niet in de balans opgenomen 
Er zijn geen financiële verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen. 
 
d)  Toelichting op de staat van baten en lasten voor het jaar eindigend 

op 31 december 201 
Baten  
Er waren in 2014 twee grotere acties.  
De hulp bij fondsenwerving was ingeroepen van Bureau Internationale 
Samenwerking (BIS) wat in een netto opbrengst resulteerde van €14.500. 
Deze werving loopt in 2015 nog door. 
Ook participeerden we in The Ride on Education, wat ons € 4.098,45 
opleverde.  
Met name de PKN Katwijk (ZH) en Emmeloord en de Emmaus winkel in 
Koudum steunden ons dit jaar met royale giften. 
In de(overige)  baten zijn bij ‘overige inkomsten’ opgenomen een 
vergoeding voor een vliegticket, totaal € 1.085,30 

 
 
Lasten 
De eigen kosten waren zoals elk jaar erg laag. De opgevoerde 
organisatiekosten betreffen vooral bankkosten en kosten van de kamer van 
koophandel, verder drukwerk, website etc. We openden dit jaar ook een 
Engels talige website, dat kostte wat extra geld.  
Bestuursleden betalen binnen redelijke grenzen hun eigen kosten die zij in 
Nederland maken. Voor (reis)kosten in verband met bezoeken aan de 
scholen in Lusulu in Zimbabwe heeft het bestuur een regeling ontworpen. 
Per jaar komt maximaal 1 reis voor vergoeding in aanmerking.  
In de reiskosten is een vergoeding voor autokosten opgenomen die nog 
verrekend moest worden over 2013.  Een vliegticket voor een vrijwilliger is 
in feite een kruispost, die staat daarom onder ‘overige uitgaven’.. 
 
Besteed aan de doelstelling 
De verdeling van de bestedingen t.b.v. Lusulu High School (LHS), de 
Lusulu Primary School (LPS) en de ‘annexxen’ in Zimbabwe was als volgt:  
Aan de LHS en de LPS zijn geen betalingen gedaan in 2014. 
Voor de Chinongwe Sec. School is een rekening van € 2.403,87 contant 
betaald en per bank is overgemaakt                              € 2.105,43. 
Voor het dak van Chibila Sec. School een bedrag van    € 4.909,66. 
 
Bestemming reserve: 
Volgens het beleidsplan 2014/’15 gaan we de LPS helpen met een 3-
lokalen blok en de satellites van Kabuba, Chinongwe en Nakaluba met 
meubels, een slaaphuis en lokalen. Totaal € 62.500 waarvan wij ongeveer € 
45.000 op ons nemen. 1 januari 2015 zijn we een goed eind  op weg met de 
fondsen werving. 
 
Beilen, 12 februari 2015, 
 
Namens het bestuur 
 
René Huigens, penningmeester 
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Vooruitblik 
 
 
Ons beleid verschuift, van de LHS naar de annexxen en van financiële 
steun bij de bouw naar steun bij deskundigheid bevordering. 
In ons beleidsplan 2014 – 2018 spreken we de verwachting uit dat vanaf 
2018 de scholen zover zijn opgebouwd en de economie zich zo heeft 
hersteld, dat de regio verder voor haar eigen onderwijs kan zorgen. 
Bij de LPS helpen we nog met de bouw van een 3-lokalen blok, voor 75%. 
Later met de bouw van een administratie gebouwtje, 50%. 
In 2015 richten we ons meer op de ‘satellites’, de dependances van de 
Lusulu High School. Maar ook daar veelal met een maximum van 75% van 
de materiaalkosten.  
Er zijn er begin 2015 zes, waarvan één wordt gesteund door een kerkelijke 
organisatie en onze steun minder nodig heeft. 
Eén is er zo moeilijk bereikbaar, Nguvule, dat we daar nog niet geweest 
zijn. 
In Chinongwe helpen we met de realisering van een slaaphuis voor 
leerlingen. Zelf hebben ze de bouw van een docentenhuis op zich 
genomen. 
In Kabuba, waar we hielpen met de bouw van een lokalenblok, vragen ze 
om steun bij de inrichting daarvan. Dat doen we voor 50%. 
In Nakaluba is nog vrijwel niets, noodlokalen in grote lekkende hutten. We 
helpen voor 75% van de materiaalkosten mee met de bouw van een eerste 
lokalen blok. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Cottage in aanbouw   2 klassen LPS met de nieuwe meubels 

  
 Lokalen in aanbouw bij Chinongwe  het team van Chibila sec school 

   
Noodlokaal in Nakaluba kinderen verzorgen de tuin van het 

guesthouse 
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Contactgegevens 
 
Stichting LUSULU  
 
Secretariaat:  Holthe 20 
 9411 TM  Beilen 
 Nederland  
Telefoon:  0593 543340 
E-mail:  info@lusulu.nl 
Internet  www.lusulu.nl (engels: www.lusulu.com) 
Facebook: www.facebook.com/lusulufoundation 
 
 De Belastingdienst erkent de Stichting Lusulu als 

Algemeen Nut Beogende Instelling onder fiscaal nummer 
8117.97.041. Hierdoor zijn giften aan de stichting geheel 
of gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar 

  
Ter medefinanciering van haar activiteiten werkt de 
Stichting Lusulu samen met de stichting Wilde Ganzen 
in Hilversum.  

 

Ook werkt de Stichting Lusulu op het gebied van 
fondsenwerving samen met Bureau Internationale 
Samenwerking 
 

 De Stichting Lusulu is deelnemer in Partin, de 
brancheorganisatie voor kleinschalige Particuliere 
Initiatieven. 
 

 
 

De Stichting Lusulu werkt samen met vele andere      
kleinere particuliere initiatieven met betrekking tot 
ontwikkeling in Zimbabwe in het Platform Zimbabwe. 
 

 

Stichting Lusulu is initiator van Stichting The Ride on 
Education en organiseert samen met andere 
organisaties sponsor fietstochten ten behoeve van 
Onderwijsprojecten in Ontwikkelingslanden. 

. 

   Donaties welkom op bankrekening:   
 

NL 85 RABO 0373 4810 20 
 

23-4-2003 
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Positie Lusulu High School op Google Maps 

1: lokalen, het 2e praktijkblok ontbreekt nog; 

2: girls hostels; 

3: teacher cottages, het 6e ontbreekt nog; 
4: sportvelden 

http://www.platformzimbabwe.nl/

