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Van de voorzitter 
 

In 2017 lag de focus op de voortgang bij de Primary School en bij 

de vier dependances. Er liepen 2 projecten, het ene bij de LPS 

betrof de bouw van het 5e lokalenblok, net als nummer 3 en 4 weer 

voor drie lokalen. Dit is voor wat betreft de LPS het laatste 

bouwproject van onze stichting. Eind 2016 heeft de school 

zelfstandigheid verkregen van het Ministerie van Onderwijs en wij 

hadden met de schoolleiding en de oudercommissie afgesproken dat 

de Lusulu gemeenschap verder ook zelfstandig van ons zouden 

worden dan. Helaas is het project in 2017 nog niet geheel afgerond. 

 

 
‘Assembly’ op de Kabuba Secundary School 

 

 

 

 

 

 

 

Alle vier de dependances, Chibila, Chinonge, Kabuba en Nakaluba 

zijn op weg naar zelfstandigheid. In een missie in maart 2017 door 

René Huigens en Hein Bonebakker, is de voortgang besproken. Alle 

4 de scholen moeten nog wat kleinere investeringen doen zoals 

toiletten, een beveiligde ruimte (strong room), maar per januari 

2017 moet elke zelfstandige school ook tenminste één praktijklokaal 

hebben. We hebben afgesproken dáár gezamenlijk onze schouders 

onder te zetten. Ook hebben alle vier de scholen een ernstig gebrek 

aan goed water. 

Als bestuur stellen we dat we daarmee de bouwactiviteiten voor 

deze betrokken scholen kunnen beëindigen, ze zijn allen zelfstandig. 

Hoe we verder gaan, zullen we in 2018 bespreken. Maar graag 

zouden we als bestuur meer inzicht hebben in de impact van ons 

werk in dat gebied over de afgelopen jaren, wat was de ‘footprint 

van Lusulu Foundation’.  

Daarover zijn met de betrokken directies goede en vooral 

bemoedigende afspraken gemaakt. Er is door de headmasters een 

uitgebreid onderzoek met vragenlijsten en interviews van zeer veel 

betrokkenen gedaan. We hopen dat onderzoek in 2018 te kunnen 

uitwerken en afronden. 

Bestuurslid Lidy Steeman heeft in 2017 voor vijfde keer een 

computer-trainingsprogramma verzorgd voor docenten en leerlingen 

van de LHS en de LPS en nu ook voor de dependances. Ook heeft ze 

als bestuurslid alle 4 dependances bezocht. Ook aan onze 

doelstelling ‘culturele uitwisseling’ heeft Lidy weer hard gewerkt, 

o.a. door een yogatraining te geven aan belangstellende docenten 

en leerlingen. 

 
 

Elzelien van Duijn, Beilen, februari 2018  
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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 2017 zijn dat er ongeveer 3000. 
 
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, enkele ‘restaurants’ en 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, meer en meer op zonnepanelen,  en een mobiel telefoonnetwerk met 
internetverbinding. 
 
In 2001 werd de Lusulu Secundary School opgericht, die in 2006 groeide naar 
Lusulu High School. In 2008 werd de Lusulu Primary School opgericht en sinds 
2009 zijn er in de omliggende dorpen 7 dependances van de High School 
geopend. 
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meisjes halen water  
bij het ‘Girls Hostel’ 
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Ingericht klaslokaal in Nakaluba 
 

 
 Schoolterrein van de Lusulu Primary School 
 
 
 

 
 

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 vijftien jaar de volgende resultaten bereikt: 
 
LUSULU HIGH SCHOOL 

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

Onderwijsontwikkeling 
- workshops voor intervisie, management, gender, informatisering,  
- computertraining 
- 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 

 
                  Chinonge 
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LUSULU PRIMARY SCHOOL 

Bouwen 
- 15 gewone klaslokalen 
- 2 woningen voor leraren  
- infrastructuur voor drinkwater en een schoolmoestuin 
- ondersteuning bij informatisering en e-learning 

Onderwijsontwikkeling 
- Intervisie en computer training 
 
Dependances: KABUBA SECUNDARY SCHOOL 

Bouwen 
- 4 klaslokalen en meubilair 
 
CHIBILA SECUNDARY SCHOOL 

Bouwen 
- Daken op 4 klaslokalen en een huis 
 
CHINONGWE SECUNDARY SCHOOL 

Bouwen 
- 4 klaslokalen en meubilair 

Onderwijsontwikkeling 
- Tteambuilding 
- Schoolboeken 
 
NAKALUBA SECUNDARY SCHOOL 

Bouwen 
- 4 klaslokalen 

Onderwijsontwikkeling 
- Schoolboeken, meubilair 

 

 

 
Dakconstructie in Chinonge 

 
Docentencottage in Chibila 
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INKOMSTEN en UITGAVEN 2003 - 2017 

 

 

 
 

 

Inkomsten over 15 jaren ongeveer € 387.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Uitgaven over 15 jaren ongeveer € 387.500 

 
 
 
 
 

 

  

acties en donaties
38%

Grote donoren als Wilde 
Ganzen, NCDO, Plan etc
36%

Goede Doelen 
Fondsen 
26%

bouw en nut

inrichting en
lesmateriaal

studie en dbv

werving

reiskosten en
vervoer

organisatie

reservering

76,3

3,4

3,4
3,4 1,8

0,2

11,7

doeluitgaven  91,4%

overhead 8,6 %
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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. Daarnaast moet het niveau van ontwikkeling passen bij het sociaal 
maatschappelijk niveau van de regio, we gaan in een arme streek geen luxe 
school bouwen. In de praktijk betekent dit dat we een school helpen tot het 
niveau waarop de overheid hen erkent en aanwijst als een zelfstandige 
school, bevoegd om examens af te nemen. 
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lunch bij de SDC-vergadering in Chinonge 
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Bestuursverslag 
 
Het bestuur van de stichting bestond in 2017 uit de volgende personen: 
Voorzitter: Elzelien van Duijn 
Secretaris/penningmeester: René Huigens 
Leden:  Mathieu Beurskens, Yvonne van Hoogdalen 

Aleid van der Maat, Lidy Steeman en Steffen 
Wielenga 

   
 
In  2017 is tweemaal vergaderd en was er regelmatig e-mailverkeer  
 

       
     Nieuwe meubels in Chinonge              

  
toiletten bij Kabuba Sec School 

 
 
 
 

 Datum Voornaamste 
onderwerpen 

uitkomst 

 29 / 03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15 / 11 
 
 
 

Verslag missie 
René en Hein 
 
 
 

 

 
 
 
Plannen voor 2017 
– ‘18 
 
Footprint-project 
    
 
 
 
 
Missie Lidy 
 
 
Verslag missie Lidy 
 
 
Positie LPS 
 
 
Footprint project 
 
 
2017 – ‘18 

Zij hebben in maart de 6 scholen 
bezocht, de voortgang geëvalueerd 
aan de hand van het rapportage 
format van WG en nieuwe plannen 
besproken.  
De LPS heeft zelfstandigheid bereikt, 
één lokalenblok moet nog afgebouwd 
worden. 
De dependances zijn elk op weg naar 
registratie, wij helpen daar bij met 
praktijklokalen en waterputten. 
De gezamenlijke headmasters en het 
bestuur van Lusulu Foundation zetten 
een onderzoek op naar de ‘Footprint’ 
van Lusulu Foundation in het 
werkgebied over de afgelopen 15 
jaar. 
Voortgezette computer training bij alle 
scholen die daar om vragen.. 
 

 

Trainingen zijn behoorlijk gewild, ook 
erg leuk. Nu ook op de diverse 
dependances. 
Afbouw op de LPS gaat te traag, 
slechte communicatie, we doen 
pogingen de contacten te verbeteren 
De headmasters hebben interviews 
gehouden, we zijn zeer benieuwd 
naar de resultaten. 
We zullen actie voeren voor de 
ondersteuning bij de bouw van 
praktijklokalen en van waterputten. 
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Missies: 
 
In 2017 zijn twee bestuurs-/vrijwilligersmissies geweest, in maart door René 
Huigens en Hein Bonebakker (vrijwilliger) en in juni/juli door Lidy Steeman. 
 

Missie maart: De opdracht was: 
1.  de voortgang van de projecten bij de LPS en de Satellites te bespreken en 
zo mogelijk de evaluaties de maken aan de hand van het WG-format.  
2.  met de schoolleidingen en SDC’s van de 4 satellites de afronding van de 
samenwerking te bespreken op weg naar zelfstandigheid. 
3.  een voorstel te bespreken om de impact van het werk van de Stichting 
Lusulu in het gebied van en rond Lusulu te onderzoeken als afsluiting van 
onze (bouw)activiteiten. 
Wat betreft de punten 1 en 2 hebben René en Hein de LPS en 3 van de 4 
satellites bezocht, Nakaluba was in deze periode, ook met een sterke 4WD 
niet bereikbaar. De directeur en de voorzitter van de SDC, resp. Rueben 
Muleya en Themba Mtombeni kwamen te voet naar Lusulu om de voortgang, 
de evaluatie en de plannen voor 2017/’18 te bespreken. 
De voortgang bij de Lusulu Primary School is teleurstellend. De Headmaster 
is niet in staat digitale communicatie te voeren, daardoor stagneert het werk. 
Eén en ander is besproken, Hein heeft de Headmaster een training gegeven 
in digitale communicatie.  
De voortgang bij de 4 satellites is voortvarend. Op alle scholen werden we 
hartelijk ontvangen, hadden goede gesprekken met schoolleiding en SDC. We 
waren onder de indruk van de aanpak in Chinonge, de nieuw gekozen SDC 
had ook de ‘uitgaande’ SDC leden uitgenodigd voor de evaluatie. Zij hadden 
immers het project bij WG aangevraagd. 
Bij Chibila waren we vooral onder de indruk van de netheid van het hele 
schoolterrein.  
In Kabuba wordt met groot enthousiasme aan de opbouw van de school 
gewerkt. 
Bij alle 4 de satellites is de weg naar zelfstandigheid nog relatief kort. We 
hebben overal de formele eisen vanuit het ministerie besproken en  de 
scholen daaraan getoetst. Meestal ontbreken ‘kleinere’ zaken als voldoende 
toiletten, dak op een gebouw, een zgn ‘strongroom’ om examenpapieren op te 
slaan. Maar op alle scholen ontbreekt een praktijklokaal, een vereiste voor 
zelfstandigheid sinds januari 2017.  

Ook hebben we de watervoorziening van alle scholen bekeken/besproken, die 
is ver onder de maat. Toegezegd wordt om alle scholen te willen helpen met 
verbetering van die situatie. 
Eind maart organiseerden we een conferentie met alle 6 de Headmasters, 
gastvrij ontvangen bij Sable Sands safari Lodge in Hwange Nat. Park.  
Opzet was het bespreken van de afronding van alle projecten door Lusulu 
Foundation. 

 
Er werd een samenwerkingsgroep opgericht bestaande uit alle headmasters + 
René namens de Stichting, zij vormen het Footprint Team dat de impact van 
het werk van de Lusulu Foundation in de regio gaat onderzoeken. 
Afgesproken werd dat René, met hulp van o.a. de Radbout Universiteit, een 
onderzoekmodel zal ontwikkelen. Daarna zullen de 6 headmasters interviews 
afnemen en vragenlijsten uitzetten onder alle stakeholders. Vervolgens zal de 
uitkomst daarvan weer door René in een eerste verslag worden verwerkt. Dit 
onderzoek zal plaatsvinden in augustus 2017. 
 
Als uitje naar het Hwange 
National Park, waar de meesten 
nog nooit geweest waren, was de 
trip ook zeer geslaagd. 
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VERSLAG VERBLIJF LUSULU, Lidy Steeman (juli t/m 9 aug. 2017) 
  
In 2017 ging ik voor de 5e keer naar Lusulu. 
Terugkijkend vond ik mijn verblijf deze keer het meest productief. Het lijkt erop 
dat de voorgaande jaren nodig zijn geweest als voorbereiding en investering 
voor 2017. Alles leek meer vanzelf te gaan en er was meer balans tussen 
waar behoefte aan was en wat ik aan kon bieden. 
  
Centraal stonden weer de Excel trainingen, waarbij 2 zaken opvielen.  
        Ten eerste het groeiende besef dat kennis over computers in het 
algemeen en over Excel in het bijzonder van groot belang is. 
In 2013 was dat al bekend bij de directeur van Lusulu High School (LHS), en  
bij de docenten en de leerlingen begint men dat nu ook te beseffen: 
- leerlingen worden enthousiast om met dit programma te werken; 
- men gaat inzien dat tabellen in Excel een stuk handiger zijn dan in Word 
- ook doordat docenten en schoolleiding geconfronteerd werden met het feit 
dat de aanlevering van bepaalde gegevens aan de overheid nu in Excel moet. 
        Ten tweede dat tijdens mijn verblijf een workshop van een week over 
‘Basic Teacher ICT skills’ aan docenten (van binnen en buiten Lusulu High en 
Primary School) werd gegeven door Bindura University of Science.    
De bedoeling is dat de docenten de ICT-vaardigheden aan de leerlingen gaan 
overdragen. Onderwerpen van deze workshop waren: algemene info, Word, 
Excel, PowerPoint. De workshop werd beëindigd met een test op genoemde 
onderwerpen. E.e.a. is (ook) een vervolg op het E-learning project, dat al 
enkele jaren gaande is. 

 
        Leerlingen van de 6e klassen van Lusulu High School   

        tijdens de Excel-training 
  

Om de kennisoverdracht van de trainingen te kunnen waarborgen is aan de 
headmaster van LHS en aan enkele docenten voorgesteld om een groep 
Excel-kenners te vormen, die vraagbaak kunnen zijn voor elkaar en voor 
anderen. 
  
Mijn verblijf is verder ook ingevuld met bestuurstaken: wat is de stand van 
zaken rond het project 'Footprint Survey'  incl. communicatie daarover met het 
verantwoordelijke bestuurslid (René) nog tijdens mijn verblijf; wat zijn de 
ontwikkelingen en knelpunten bij LHS, LPS en de dependances en de 
verslaglegging daarover t.b.v. het bestuur na terugkomst in Nederland. 
  
Ook onder de noemer van 
culturele uitwisseling vonden weer 
allerlei spontaan georganiseerde 
activiteiten plaats. 
Op verzoek van de docente Kunst 
is in samenwerking met haar een 
‘art class’ georganiseerd. 
Aanleiding was een boekje over 
Leonardo da Vinci, dat ik voor haar 
meegenomen had. 
Enkele kinderen en docenten 
wilden graag Yogales. Dat werden 
er twee met speciale aandacht 
voor de ademhaling en met Mazoe 
(limonadesiroop) en koekjes toe 
voor de gezelligheid. 
De Lusulu Rural Health Clinic is 
bezocht.   

Yogales  

En  …. de kinderen hebben mij Tonga geleerd (althans geprobeerd) en ik hen 
ganzenborden … en we hebben liedjes gezongen en buiten met kaarsvet 
gespeeld (tijdens mijn verblijf was er geen elektriciteit) … en werd ik diverse 
keren uitgenodigd voor heerlijk Zimbabwaans eten …. en … ben ik als 
vanouds weer heel hartelijk ontvangen bij de dependances incl. uitgebreide 
lunches … en … heb ik diverse leden van de oudercommissies gesproken … 
en … heeft de bakker van Chibila rozijnen gekregen om ook krentenbroodjes 
te maken .. en .. enz., enz. 
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Activiteiten in Zimbabwe / Lusulu district:   een overzicht 
 

Plaats Activiteit Stand van zaken Opmerking 

Lusulu High 

School 

Training 

 

Culturele uitwisseling 

Computer-training door Lidy Steeman  

 

Yoga lessen, kunst-project, Tonga leren etc. 

 

Lusulu Primary 

School 

 

 

Bouwactiviteiten 

 

 

 

 

 

 

Training 

 

De bouw van het 5e blok lag stil door 

communicatie problemen. Die zijn opgelost. 

Ook de betalingsproblemen tussen Nederland – 

WG en de school in Lusulu zijn opgelost door 

betaling van de nota´s  door de Stichting 

rechtstreeks aan de leverancier 

 

Computer-training door Lidy Steeman 

 

 

€ 10.700 is in twee termijnen overgemaakt aan 

de leverancier. 

 

Kabuba S.S. Bouwactiviteiten Toiletten en teacher cottage door SDC 

 

Chinonge S.S. Bouwactiviteiten 

 

Afrastering, teacher cottage door SDC 

Nakaluba SS. Bouwactiviteiten 2e lokalen blok door SDC 

 

Chibila S.S. 

 

Bouwactiviteiten Teacher cottage en toiletten door SDC 

Alle Satellites Watervoorziening De scholen hebben een offerte ingediend van 

totaal ongeveer $ 70.000, daarbij zijn enkele 

belangrijke kostenposten niet mee genomen. 

De offerte lijkt veel te hoog. 

 

Het ´huiswerk´ moet over gedaan worden. De 

ouders kunnen van deze offertes niet 25% 

opbrengen. 

LHS, LPS en alle 

Satellites 

Footprint Survey De interviews en enquêtes zijn door het 

Footprint Team in oktober 2017 uitgevoerd 

Resultaten moeten nog verwerkt worden. 
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Financiën 
 

1. Balans       per 31 december 2017 
in euro’s 31-12-2016 31-12-2017  
Activa 
Liquide middelen =banksaldi                  6.846,20 2.457,47 
Vorderingen 0 0 
Totaal activa                                            6.846,20 2.457,47 
 

Passiva 
Continuïteitsreserve 6.846,20 2.457,47 
Schuld 0,00  0  
Totaal passiva 6.846,20 2.457,47 

 

1. Staat van baten en lasten    voor het jaar eindigend op 31 december 
in euro’s 2016  in % 2017  in % 
Baten 
Giften en donateurs  2517,06      9,7 1.592,24 13,2 
InkomstenThe Ride on Education 77,80      0,3 pm  
Opbrengst uit acties derden incl WG 22.684,00    86,5         8.742,60  72,5 
Overigen  opname spaarbank                     755,85      2,9 0 
Sponsoring missies   1.716,00  14,2 
Som der baten  26.034,71 12.050,84 
 

Lasten 
Besteding aan de doelstelling  19.423,00   91,6 13.775,94 83,8 
Reiskosten  1.104,81     5,2 2.003,28 12,2 
Organisatiekosten  641,80     3,0 660,35  4,0 
Overig  32,19     0,2 0 
Som der lasten  21.201,80 16.439,57 

 

 
2. Toelichting  
 
a) Algemeen 
Het financieel verslag 2017 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. Er wordt geen kas aangehouden. 
Er zijn geen vorderingen op derden 
 
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. Er zijn op dit gebied geen specifieke 
kosten gemaakt. 
 
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. Deze kosten zijn 
opgenomen in de ´Organisatiekosten´. 
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c)  Toelichting op de balans per 31 december 2013 
 

Vaste activa  
De stichting heeft geen materiële bezittingen. 
 

Bank 
 31-12-2016 31-12-2017  
Bankrekening 6.846,20 2.457,47 
Spaarrekening                                0  0 
 6.846,20 2.457,47 
 

Continuïteitsreserve  
Stand per 1 januari 6.846,20  
Resultaat boekjaar -/- 4.388,73  
Stand per 31 december 2.457,47  
 

 
Vorderingen en nog te ontvangen bedragen: 
geen 
 

Schulden en nog te betalen kosten 
Ultimo 2017 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 2017 

Baten  
Er waren in 2017 twee grotere acties.  
Er liep nog één Wilde Ganzen project, klaslokalen voor de LPS, in 2017. 
Betalingen voor het LPS project zouden lopen via Wilde Ganzen, daar hebben 
wij inkomsten heen doorgeboekt of laten boeken. Door mislukking van 
overboekingen naar de Schhol accounts, is uiteindelijk gekozen voor 
overboeking via de account van de Stichting Lusulu. Met name de opbrengst 
van The Ride on Education werd door die organisatie rechtstreeks naar WG 
overgemaakt. Daarmee werd een inkomst van een kleine €1.000 
‘onzichtbaar’. 

 
In feite werden geen verdere acties gevoerd omdat de ontvangsten daarvoor 
al in 2016 waren binnen gekomen. Daardoor is het balans saldo in deze 
periode ook sterk afgenomen. 
 

Lasten 
De organisatiekosten waren weer iets hoger, 4,0 %. Dat betreffen vooral 
bankkosten en kosten van de kamer van koophandel, verder drukwerk, 
website etc. Dit zijn veelal vaste lasten, bij geringe inkomsten drukken deze 
lasten procentueel zwaarder. 
Bestuursleden betalen binnen redelijke grenzen hun eigen kosten die zij in 
Nederland maken. Voor (reis)kosten in verband met bezoeken aan de scholen 
in Zimbabwe heeft het bestuur een regeling ontworpen. Per jaar komt 
maximaal 1 reis voor vergoeding in aanmerking. Stichting Lusulu kan reis en 
verblijf kosten betalen, betrokkenen kunnen bijdragen in de kosten van een 
missie. De kosten lijken daardoor hoog (€ 2.003), maar worden grotendeels 
door sponsoring gedekt (€ 1716). Feitelijk waren de reiskosten € 287, dat is 
1,7% van de uitgaven 
 

Besteed aan de doelstelling 
De besteding van € 13.775,94 was hoofdzakelijk voor de bouw van 
klaslokalen aan de LPS (€ 11.970,23). Voor het ´Footprint´ project en de 
missie in maart is € 1.805,71 uitgegeven.  
Het bedrag is deels via de Stichting binnen gekomen, deels rechtstreeks aan 
Wilde Ganzen overgemaakt, met name het sponsorgeld van The Ride on 
Education. Bedragen door ons ontvangen zijn aan WG overgemaakt ten bate 
van het LPS project, 2015.360. Door mislukking van de overboekingen van 
WG aan de schoolaccount van de LPS is besloten het beschikbare geld van 
WG over te boeken naar de (Triodos) rekening van de Stichting, € 8.447,60 
die vervolgens de nota voor bouwmaterialen rechtstreeks aan de leverancier 
heeft betaald.  
Door de Stichting is totaal € 5.328,34 bijgedragen ´uit eigen middelen´. 
In 2017 is een rekening geopend bij de Triodosbank. Om praktische redenen is de 
Rabobank-rekening nog gehandhaafd, deze wordt in 2018 gesloten. 
 

Bestemming reserve/saldo: 
Het saldo op de bankrekeningen is bedoeld voor projecten in 2018, praktijklokalen, 
waterputten en het ´Footprint Project´. 
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Vooruitblik 
 
Er is in Zimbabwe veel veranderd. Het aftreden van president Mugabe eind 
2017 veroorzaakte een golf van optimisme. Maar of dat optimisme 
gerechtvaardigd is wordt door velen betwijfeld. In elk geval lijkt er meer 
´freedom of speech´ en is er de hoop dat ook de economie zich wat zal 
herstellen. Presidentsverkiezingen voor medio 2018 zijn nu echter onzeker. 
Daarmee is ook onzeker of er in 2018 wel missies kunnen worden uitgevoerd, 
omdat de veiligheid niet kan worden gegarandeerd. 
De verzelfstandiging van de trajecten gaat traag, het ´Footprint Team´ wat ook 
daarin de leiding heeft genomen, is niet voldoende slagvaardig, het indienen 
van terzake doende projecten is tijdrovend. De school in Chibila heeft 
zelfstandig begin 2018 een project ingediend voor steun bij de bouw van een 
praktijklokaal. 
Het Solar Water Project, waarbij we met elkaar proberen op elke school een 
waterput te slaan met pompinstallatie op zonne-energie vraagt veel meer 
studie en voorbereiding dan we dachten. Er worden nieuwe offertes gevraagd. 
Ook de verdere uitwerking van de interviews en enquêtes vertraagd.  
 
Helemaal op eigen benen staan blijkt niet gemakkelijk te zijn. Moeten we dáár 
in ´investeren´? 

 
 
 

Donaties welkom op bankrekening: 

 
NL 09 TRIO 0338 5398 67  

 

 
 
 
 
 
 

Contact  gegevens  Stichting  LUSULU  

 

Secretariaat:   
Holthe 20 
9411 TM  Beilen  
Nederland  
Tel.:  0593 543340 
         06 1919 2131 

E-mail:  info@lusulu.nl 
Internet  www.lusulu.nl 
                            (Engels: www.lusulu.com) 
Facebook: www.facebook.com/lusulufoundation 
 
Bank:         NL 09 TRIO 0338 5398 67 
 
Inschrijvingsnummer KvK:  08113125 

 
 

 
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.  

 
 

 
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. 
 

  

Vastgesteld maart 2018. 

http://www.lusulu.nl/
http://www.platformzimbabwe.nl/

