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3 1. Van de voorzitter 

In Lusulu begint het leven weer enige kleur te krijgen. Het grijs, of zelfs 
zwart van de apathie van de voorgaande jaren is veranderd in groen, de 
kleur van de hoop.  
 
Mensen in Zimbabwe zijn heel goed in het tot het laatst toe vasthouden 
van hoop. Het zegt veel over de ellendige situatie in het land, dat die hoop 
weg leek te zijn. Maar de hoop is terug! 
 
Groen is ook de kleur van vruchtbaarheid, van groei. De katoenoogst was 
goed het afgelopen jaar. En wat minstens zo belangrijk is, is dat de 
mensen van hun inkomsten uit de oogst, of van hun winkeltjes of van hun 
lerarenbaan, iets kunnen sparen zonder dat dat geld verdwijnt door de 
torenhoge inflatie. Nu de geldeenheid veranderd is, is die inflatie er niet 
meer. Mensen kunnen ook meer dingen kopen, en dat stimuleert de 
economische activiteit in het dorp. 
 
De scholen staan in het centrum van het dorpsleven van Lusulu, en zijn 
daar nauw mee verweven. Wij van de stichting Lusulu verheugen ons dan 
ook mee in de groeiende activiteiten binnen de gemeenschap, zoals een 
uitbreiding van de markt, en het ontstaan van meer winkeltjes. 
 
Als er hoop is, zetten mensen zich weer in voor hun leefomgeving en hun 
werk. We zien die verschillen terug in onze contacten met de scholen. Er 
wordt met enthousiasme lesgegeven, er is een initiatief om volwassenen 
onderwijs op te zetten, er wordt serieus gewerkt aan het onderhoud van 
gebouwen en voorzieningen. De ouders zetten zelf een vóórschoolse 
activiteit op voor kleuters, die in Zimbabwe Grade 0 (groep 0) genoemd 
wordt. 
 
We gaan er als bestuur voor de hoop op sponsoring 
vanuit Nederland waar te maken, en hopen daarbij op 
de hulp van veel betrokken mensen en organisaties. 
 
Beilen, november 2012 
Elzelien van Duijn 
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4 2. Waar zijn wij 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) 
afrondden en slechts 11% Advanced-level (A-level). Jongens hebben een 
wat betere kans dan meisjes. Weeskinderen hebben een twee keer grotere 
kans op schooluitval. 
 
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 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 mobiele 
telefoon.  
 
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!  



 
 

Jaarverslag 2011 

5 3. 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 (zie foto), 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 acht jaar de volgende resultaten bereikt: 
 
LUSULU HIGH SCHOOL 

Bouwen 
- 4 gewone klaslokalen 
- 2 lokalen voor landbouwonderwijs  
- 2 lokalen voor huishoudkunde 
- 4 woningen voor leraren  
- 1 slaapgebouw voor meisjes 
- infrastructuur voor elektriciteit, 

drinkwater en een schoolmoestuin 

Onderwijsontwikkeling 
- workshops 
- persoonlijke ondersteuning en 

advies 
- computers, naaimachines, boeken 
- sport- en wiskundemateriaal 
- irrigatiemateriaal 
- zonnepanelen 
- opleiding van 10 leraren 

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

 
LUSULU PRIMARY SCHOOL 

Bouwen 
- 4 gewone klaslokalen 
- 1 woning voor leraren  
- infrastructuur voor drinkwater 
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Inkomsten Stichting Lusulu 2003-2011:

€ 210.000

van grote sponsors als Wilde 

Ganzen, NCDO en Plan NL

52,5%

van donaties en acties

47,5%

Uitgaven Stichting Lusulu 2003-2011:

€ 205.000

actiekosten; 4%

studie en personeel; 4%

bestuur en organisatie; 2%

reis- en transport; 6%

inrichting en lesmateriaal; 12%

bouw en elektra; 72%
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7 4. Visie, missie en doelen 

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 onderwijsontwiikkeling 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 Afrika 

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. 
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8 5. Bestuursverslag 

Het bestuur van de stichting bestond in 2011 uit de volgende personen: 
Voorzitter: Elzelien van Duijn 
Secretaris/penningmeester: René Huigens 
Leden:  Mathieu Beurskens, Peter Rozemond, Pietie 

Bonebakker-Kuipers, Steffen Wielenga en 
Yvonne van Hoogdalen 

In het verslagjaar waren er geen wijzigingen in de bestuurssamenstelling of 
in de statuten. Het bestuur kwam vier keer bijeen: 
 
Datum Voornaamste onderwerpen Uitkomst 

14 jan - Evaluatie bezoek Peter en Wilde Ganzen 
- Beleidsplan 2011-2013  
- Actieplan 

- Concept beleidsplan 
gemaakt 

11 apr - Beleidsplan 2011-2013 
- Voorbereiden mei-missie Elzelien en 

René 

- Beleidsplan vastge-
steld en missie voor-
bereid 

15 jun - Verslag missie mei 
- Verdere acties 
- Nieuwe media 

- Verdere plannen 
voor acties, m.n. 
rond jubileum 

21 sep - Verslag bezoek Steffen 
- Planning bezoek René 
- Jubileum 
- Kennismaken bestuurslid Sandra Acket  

- Planning bezoek 
- Jubileum gift 

 
Er zijn in 2011 betrekkelijk weinig acties gevoerd in verband met lopende 
werkzaamheden in Zimbabwe. Er waren voldoende financiële middelen om 
die te steunen. 
Er is een actie geweest in de PKN kerken van Katwijk Binnen. Daarbij 
hebben René en Elzelien voorlichting gegeven met behulp van een 
powerpoint-presentatie. De opbrengst was 500 euro. 
In de voorzomer zijn de acties van 2008-2010, die gesteund werden door 
Wilde Ganzen en de NCDO, afgesloten zowel voor wat betreft het 
Friesland College als voor de Stichting Lusulu zelf. De laatste tegoeden 
zijn aan de stichting overgemaakt. 
In de zomer is een korte actie gevoerd voor een jubileumgift voor de High 
School. Van de opbrengst, ongeveer 400 euro, is een beamer gekocht. 
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9 6. Missies 

Elzelien en René zijn in mei 2011 voor ongeveer 3 weken in Lusulu 
geweest. Doel was kennismaken met de nieuwe directeur van de 
middelbare school (LHS), Lizwe Mudimba, met het personeel van de 
basisschool (LPS) en de Oudercommissies (SDC’s) van beide scholen. Er 
is bij beide scholen gewerkt aan een School Capacity Development Plan. 
Tenslotte is ook het eigen guest house van de stichting opgeknapt en 
verbeterd.  
 
In augustus 2011 is Steffen Wielenga kort in Lusulu geweest. Hij heeft 
kennis genomen van de ontwikkelingen bij beide scholen, schade 
opgenomen aan het dak van het landbouwlaboratorium dat door een storm 
was afgewaaid. Praktisch heeft hij geholpen bij de aanpak van de 
problemen rond de watervoorziening van de LHS. 
 
In september bestond Lusulu High School 10 jaar. René is namens het 
bestuur bij het jubileum aanwezig geweest. Inmiddels was Dumisani 
Ndhlovu weer terug als directeur van de school en Lizwe Mudimba adjunct 
directeur. Een voor alle partijen verwarrende situatie. In november was 
René weer terug in Lusulu, nu samen met zijn broer Alwyn, die op verzoek 
van directeur Ndhlovu een evaluatieonderzoek kwam doen. Ndhlovu zelf 
was helaas veel afwezig. Het onderzoek is redelijk diepgaand geweest. 
Conclusies waren:  
- Er is veel tot stand gebracht in de samenwerking tussen de Stichting 

Lusulu en de bevolking van het dorp Lusulu. 
- De scholen kunnen inmiddels zelfstandig voort bestaan, maar zich qua 

bouw noch qua inhoudelijke capaciteit niet zelf verder ontwikkelen, daar 
blijft hulp ‘van buiten’ nog dringend gewenst. 

- Communicatie moet verder verbeteren, technische controle en 
onderhoud van de gebouwen laat te wensen over. Alwyn heeft 
praktische adviezen gegeven voor wat betreft bouw en water 
voorziening. 

 
René heeft met een groepje van docenten van de LPS en de LHS een 
korte intervisie training opgezet en met het personeel van de LPS een 
School Capacity Development Plan gemaakt. 
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10 7. Activiteiten in Zimbabwe 

Lusulu Primary School 
Bij de basisschool is in 2011 het eerste docentenhuis gereed gekomen. Er 
wonen 5 docenten in. Het huis is nog niet voorzien van elektriciteit en 
water. Plannen daarvoor zijn gereed, materiaal voor elektrificatie is 
gekocht.  
 
 
 
 
 
 
Lusulu High School 
Bij de middelbare school is het landbouwlaboratorium afgebouwd. Er is 
een plan opgesteld voor inventaris van het lab, maar besloten te wachten 
tot er een voldoende gekwalificeerde docent beschikbaar is voor 
landbouwkunde. Voorlopig heeft de school voor de lokalen 
standaardmeubilair gekocht en geïnstalleerd. Er is een begin gemaakt met 
de bouw van een lokalenblok voor Home Economics (huishoudkunde). 
 
Op kosten van de ouders is de sanitaire situatie voor de leerlingen 
verbeterd met renovatie en bouw van toiletblokken. 
De watersituatie is verbeterd door aanschaf van een sterkere elektropomp 
en door revisie van de dieselpomp. Lekkage van één van de tanks is 
verholpen. De constructie waar de tanks op rusten is echter daarvoor niet 
geschikt en kan leiden tot verdere lekkages. Er moet een nieuwe ‘tank 
stand’ gebouwd worden. 
 
Mevrouw S. Mudimba, sectievoorzitter (Head of Department) voor 
praktische vakken, heeft haar theoretische opleiding aan de Solusi 
Universiteit afgerond en is bezig met haar eindopdracht / scriptie. Zij 
verwacht in de loop 2012 haar diploma (Masters in Education) te halen.  
De heer I. Munkuli heeft een studie gevolgd en afgesloten betreffende 
Guidance and Counselling.  
Beiden volgden hun opleiding op kosten van de stichting Lusulu. 
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11 8. Financiën 

1. Balans 
per 31 december 
 
in euro’s 31-12-2011 31-12-2010 
Activa 
Liquide middelen 11.046,56 41.627,58 
Totaal activa 11.046,56 41.627,58 
 
Passiva 
Continuïteitsreserve 10.928,26 41.627,58 
Schuld aan Platform 118,30   
Totaal passiva 11.046,56 41.627,58 
 
 
2. Staat van baten en lasten 
voor het jaar eindigend op 31 december 
 
in euro’s 2011 2010 
Baten 
Giften  1.775,00  
Vaste donateurs  1.080,00  
Inkomsten uit acties  3.420,00  
Opbrengst uit acties derden  8.426,00  
Renten  630,47  
Restituties  252,65   
Som der baten  15.584,12  
 
Lasten 
Besteding aan de doelstelling  42.179,06  
Reiskosten  3.591,73  
Organisatiekosten  512,65   
Som der lasten  46.283,44  
 
Resultaat −30.699,32  

3. Toelichting  
 
a) Algemeen 
Het financieel verslag 2011 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. 
 
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 2011 
 
Vaste activa  
De stichting heeft geen materiële bezittingen. 
 
Bank 
 31-12-2011 31-12-2010 
Bankrekening 3.416,09 627,58 
Spaarrekening   7.630,47   41.000,00 
 11.046,56 41.627,58 
 
Continuïteitsreserve  
Stand per 1 januari  41.627,58 
Resultaat boekjaar  −30.699,32 
Stand per 31 december  10.928,26 
 
Schulden en nog te betalen kosten 
Er is een schuld van € 118,30 aan het Platform Zimbabwe. 
 
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 2011 
 
Baten 
Er waren in 2011 vier acties, te weten: PKN Katwijk (€ 500), Actie ‘coaching’ 
(€ 725), Bijdrage missies (€ 1.920) en Actie jubileum (€ 275). Van de NCDO 
werd de slotbijdrage van een afgesloten project ontvangen (€ 8.426). Van de 
Solusi universiteit ontving de stichting een retourboeking van € 252,65. 

Lasten 
De eigen kosten waren zoals elk jaar erg laag. De opgevoerde 
organisatiekosten betreffen vooral bankkosten en kosten van de kamer van 
koophandel. 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. Het aantal reizen dat voor vergoeding in aanmerking 
komt, is gelimiteerd. Bestuursleden kunnen ontvangen 
onkostenvergoedingen op vrijwillige basis doneren aan de stichting.  
 
Besteed aan de doelstelling 
De verdeling van de bestedingen t.b.v. Lusulu High School (LHS) en de 
Lusulu Primary School (LPS) in Zimbabwe was als volgt:  
Bouw LHS € 14.337,69 
Meubilair LHS € 9.804,77 
Jubileum LHS € 643,92 
Bouw LPS € 13.111,58 
Studie, jubileum en bouwmaterialen € 4.281,10 
 
 
Beilen, 4 oktober 2012 
 
Namens het bestuur, 
 
René Huigens, penningmeester
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13 9. Vooruitblik 2012 

Prioriteiten Zimbabwe 
 
Lusulu Primary School 
De Basisschool heeft prioriteit bij een goede watervoorziening, 
docentenhuisvesting en nog 2 lokalen. 
 
Lusulu High School 
De Highschool heeft haar prioriteit voor de komende jaren bepaald bij de 
inrichting van de praktijklokalen voor landbouwkunde, huishoudkunde, 
mode en kleding en daarna de bouw van nog enkele docentenhuizen.  
 
De opleiding van docenten zal in de komende jaren meer accent krijgen. 
Zo moet bijvoorbeeld het niveau van het Engels verbeteren om meer 
kinderen een kans van slagen te geven. 
 
 
Prioriteiten Nederland 
 
Eigen fondswerving 
Nu de bodem van de kas in zicht is, zal het bestuur in 2012 weer actief aan 
de slag moeten met fondswerving. Voorzien zijn enkele financiële acties op 
scholen, kerken en instellingen, waaronder het deelnemen aan de ‘Goede 
Doelen Markt’ op vier scholen voor voortgezet onderwijs in het ‘Jij de Baas’ 
project. Ook zal de stichting Lusulu met hulp van een professionele 
fondsenwerver op zoek gaan naar grotere sponsoren.  
 
Medefinanciering 
Ter vermeerdering van de opbrengsten uit eigen fondswerving zal het 
bestuur ook dit jaar weer een projectaanvraag indienen bij Wilde Ganzen. 
Ook staat een projectaanvraag bij de Nederlandse Ambassade in Harare 
op de agenda voor 2012. 
 
Bestuur 
Het bestuur zoekt uitbreiding met een lid (of vrijwilligers) die acties met 
nieuwe sociale media kunnen opzetten.  
Medio 2012 brengt bestuurslid Peter Rozemond een bezoek aan Lusulu. 
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14 10. Contact 

Stichting LUSULU  
 
Secretariaat:  Holthe 20 
 9411 TM  Beilen 
 Nederland  
Telefoon:  0593 543340 
 
E-mail:  info@lusulu.nl 
Internet  www.lusulu.nl  
Facebook: www.facebook.com/lusulufoundation 
 
Donaties welkom op 
bankrekening:  373481020 
 

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 NCDO verstrekte met haar KPA programma 
tot eind 2010 subsidie aan kleine goede doelen. 
In 2011 ontving de Stichting Lusulu uit dat 
programma een laatste bijdrage. 
 
De Stichting Lusulu is deelnemer in Partin, de 
brancheorganisatie voor kleinschalige 
Particuliere Initiatieven. 

 
 
 
 
 

23-4-2003 

23-5-2012 
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11. Jaarverslag 2012 

 

 

Jaarverslag 2012 als aanvulling op het verslag van 2011. 
 

 

 

 

 

Van de voorzitter. 
Het verslag van 2011 is zo mooi en kompleet gemaakt en het jaar 2012 was zo’n ’gewoon’ jaar, 
dat we graag aansluiten bij het verslag van 2011 en menen te kunnen volstaan met een 

aanvulling op de terreinen van activiteiten en fondsen werving. 
Natuurlijk zijn er ook in 2012 goede kontakten onderhouden met de schoolleidingen en de SDC’s 
(= Oudercommissies), er is een korte formele bestuursmissie daarheen geweest. Zeker hebben 
de mensen in Lusulu weer verder gebouwd aan hun scholen. En ook hebben we in Nederland aan 
fondsen werving gedaan. Maar in vergelijking met andere jaren was dat toch op beperkte schaal.  
Samen met het verslag van 2011 geeft het echter een goed en actueel beeld van de 
ontwikkelingen in Lusulu en van 10 jaar Stichting Lusulu in Nederland. Immers opgericht in 
januari 2003, maakten we eind 2012 de 10 jaren vol. 
Het is in 2013 gepast gevierd. 

 
Elzelien van Duijn, voorzitter. 
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12. acties 

 

 

 

Acties in 2012 in Nederland. 
Gezien de gestage voortgang van de werkzaamheden in Lusulu, bouw van lokalen bij de High 
School en een huis bij de Primary School, is er betrekkelijk weinig actie gevoerd in Nederland. 
Wel werd  er actie gevoerd op twee zondagen in de PKN Kerk te Katwijk (ZH) 
 

 
 
 

lusulu
Lusulu

van donaties en 
acties

47,5%

52,5%
van grote 
sponsors als 
Wilde Ganzen, 
NCDO en 
Plan NL;          

Inkomsten 2003 – ’11             
€ 210.000WWW.LUSULU.NL

BANKREK. 3734 81 020

reis en transport                                                                    
6%

inrichting en 
lesmateriaal 
12%

studie en 
personeel   4%

bestuur en 
organisatie 2%

Uitgaven 2003 – ’11   
€ 205.000

bouw en electra
72%

actie
kosten
4%

 
Strooifolder gebruikt bij acties in 2012 
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Acties 2012 in Lusulu 

  

 

LHS: Bij de Lusulu High School is het Home 
Economics lokalenblok afgebouwd, er zijn tafels en 
stoelen geleverd voor het landbouwkunde lokaal. 
Mevrouw Mudimba, hoofd van de afdeling 
Praktische Vakken, is in 2012 afgestudeerd aan de 

Solusi Universiteit, zij behaalde met hulp van de 
Stichting Lusulu haar Masters voor Home 
Economics. De dubbele directie wisseling die in 
2011 voor enige verwarring zorgde, heeft zich in 
2012 zo ontwikkeld dat de ‘oude’ directeur, dhr 

Ndhlovu D., nu is benoemd tot docent aan de 
Teacher Training College en de adjunct, dhr 
Mudimba L.G. nu formeel tot directeur is 
benoemd. Hij staat geheel rechts op de foto.                   

LPS: Bij de Lusulu Primary School is na de bouw 
van een docentenhuis nu ook een waterput 

geslagen, waarop een pomp en een tank en 
waterleiding zijn gemonteerd.    

 

 

 

Watertappen bij de LPS               

                  

                 SDC en Mr Mudimba (rechts) bij het Home Economics lokaal 
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13. bestuurszaken   

 

Bestuurs- en vrijwilligers missies in 2012. 
Bestuurslid Peter Rozemond is in juli enkele dagen in Lusulu geweest, samen met  Maderieke 
Domburg en haar twee dochters. Zij werden zeer goed ontvangen en kwamen ook met 
enthousiaste verhalen terug.  
Eind 2012 is bestuurslid Steffen Wielenga kort en inofficieel in Lusulu geweest. Er waren geen 
andere missies. 

 

 

 

 

Bestuursvergaderingen 2012 
18 januari 
Het verslag van de evaluatie, zoals gehouden in November 2011 in Lusulu, is besproken. Er is 
(te) weinig reactie vanuit Lusulu hierop. 
De communicatie met Lusulu is zeer gebrekkig. 

Er ligt een vraag van het bestuur van Stg Bulawyo (BPC) tot samenwerking. 
25 april 
Sandra Acket verlaat het bestuur. Nog steeds laat de communicatie veel te wensen over. We 
bespreken de missie van Peter naar Lusulu, een belangrijk agendapunt is verbetering van de 
communicatie / relatie. 
Samenwerking in de zin van bestuursfusie met Stg Bulawayo wijzen we af op grond van te grote 
verschillen in doelstelling. 
3 oktober 
We hebben gecheckt of we aan de CBIF 0-meting voldoen, we maken haast met het jaarverslag 
en met een rooster van aftreden. 
Het bezoek van Peter levert aanbevelingen op voor het bestuur (verbetering Guest House en 

Fondsenwerving) en voor de beide scholen. Voor 2013 gaan we flink fondsen werven, mogelijk 
met een professioneel bureau. De folder is vernieuwd. 
28 november 
Vergadering is uitgesteld tot februari 2013. 
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14. financiën 

 

Financiën: alle bedragen in €€. 

 
Balans per 31 december 
 

 31-12-2012 31-12-2011  

 

Activa   

liquide middelen   804,72  11.046,56 

Som Activa 804,72  11.046,56 

   

passiva   

continuïteitsreserve 764,72 10.928,26 

schuld aan platform 
Zimbabwe 

40,00 118,30 

Som Passiva  804,72  11.046,56 

   

   aflevering bouwmaterialen bij de LPS 
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Staat van baten en lasten           jaar 2012 Toelichting: 

 2012 2011 

Baten   

giften 1.704,92 1.775,00 

vaste donateurs 780,00 1.080,00  

acties 756,50 3.420,00 

acties derden 60,00 8.426,00 

renten 438,59     654,19  

restituties 1.322,00      252,65 

som der baten 5.062,01 15.607,84 

   

Lasten   

doelstelling 14.099,74 42.179,06  

reiskosten 426,60     3.591,73 

organisatiekosten 777,51       512,65 

som der lasten 15.303,85 46.283,44  

   

Resultaat -10.241,84 - 30.699,32 

 

 

Toelichting 

A en B. 

Algemene toelichting en grondslagen zijn 
ongewijzigd. 
 
C. Toelichting op de balans: 

Bank per 31-12-2012 31-12-2011 

Bankrekening €    735,66 €  3.416,09 

Spaarrekening €     69,06 €  7.630,47 

Totaal €    804,72 € 11.046,56 
 

Continuïteitsreserve: 
Stand per 1 januari 2012   €     11.046,56 
Resultaat boekjaar    €    -10.241,84 
Stand per 31 december 2012  €         764,72 
                    Schulden en nog te betalen kosten: 
                    Aan Platform Zimbabwe   €            40,00   
Er zijn geen financiële verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen  
 
D. Toelichting op de staat van baten en lasten. 

Baten: 
Er zijn in 2012 4 vaste donateurs die gezamenlijk € 65/maand inbrengen. 
Giften van incidentele donateurs: 
Een bevriende stichting werd opgeheven, het batig saldo werd aan ons geschonken 
(€ 750); uit een legaat kwam € 252,57 beschikbaar; diverse particulieren schonken 

de overige bedragen. 
Er is actie gevoerd in de PKN Kerk van Katwijk, die leverde € 685,- op. De overige 
bedragen waren kleine acties o.a. rond de Millennium Markt in Beilen. 
Er waren twee retour boekingen, t.w. een retour op het voorschot van de missie in 
najaar 2011 (€ 1305) en verrekening op een deels privé gebruikte bestelling. 

Lasten: 
De eigen kosten waren laag (€ 777,51), maar gezien de geringe opbrengsten 
relatief hoog (ong 5%, vorig jaar 1,1%). Het gaat hier om bankkosten, Kamer van 
Koophandel, Internet provider en lidmaatschappen van Platform Zimbabwe en 
Partin. Daarnaast wat printer en druk kosten. 
Bestuursleden betalen in principe hun eigen kosten, voor reiskosten naar en in 
Zimbabwe is een regeling getroffen. De reis- en transportkosten betreffen hier 
voornamelijk een bijdrage aan de verscheping van een container naar Zimbabwe, 
waar 2m3 spullen voor Lusulu in zit. 
Besteed aan de doelstelling: 
€ 300,- vergoeding van materialen die door dhr Wielenga zijn aangeschaft tijdens 

zijn verblijf in Lusulu; € 13.799 voor het slaan van een boorgat, de aankoop en 
installatie van een waterpomp bij de Lusulu Primary School. 
 

Beilen, 15 oktober 2013, 
Namens het bestuur;                                            René Huigens, Penningmeester. 
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15. toekomst 
 

Beleidsontwikkeling en prioriteiten. 
Eind 2012 startte een ontwikkeling die in 2013 verder vorm krijgt: 
Het lijkt dat de economische situatie in Zimbabwe verbetert. We zien dat aan een wat grotere welvaart bij 
individuen, maar juist ook aan een grotere inzet van de SDC bij onderhoud en ontwikkeling van de school. 
De dialogen over eigenaarschap gaan vrucht afwerpen. We gaan de scholen financieel nog met enkele 

stappen helpen, maar er gaat een eind aan dit aspect komen. Prioriteit ligt bij de High School bij een hoog 
professionele inrichting voor de praktijklokalen. Bij de basisschool ligt de prioriteit nog bij de bouw van 
huisvesting en lokalen. 
In 2013 gaan we ons daarop richten, met hulp van een professioneel fondsenwerving bureau.  
Daarnaast zal er een sponsorfietstocht worden georganiseerd. Beide wervingsacties zullen bij Wilde 

Ganzen worden aangemeld.  
Voor onderhoud en kleinere projecten (bv toiletgebouwen) kunnen de scholen inmiddels zelf zorgen. 
 

Het bestuur is op zoek naar een nieuw bestuurslid, daar mw P. Bonebakker – Kuipers heeft aangegeven in 
2013 uit het bestuur te willen treden. We zoeken iemand met affiniteit met de social media. 

              

 

 

 

 

 

Een beetje welvaart?  

Er is een restaurant geopend in Lusulu 

 


