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. De situatie in het land 

 

De cultural club o.l.v Choolwe Munkuli 

 

WS 

nsen, namens de bevolking van Lusulu bedankt voor alle steun in de afgelopen tijd.  
l nieuws te melden, vandaar weer een NIEUWSBRIEF. 
uwsbrief heeft weinig foto’s, dat is om het alle hotmail en gmail abonnees makelijker te 
an is het document een stuk kleiner. Veel foto’s zijn te zien op de website: www.lusulu.nl, 

r. 

ebruari tot 8 maart was René weer in Lusulu. Afgezien van een zeer spannende week met 
ekerheid over leven of dood van meneer Isaac Munkuli, de sectievoorzitter voor ‘science’ 
n secretaris van de basisschool, was het weer een prima tijd. 
aal over de vermeende dood van meneer Munkuli staat op de website, daar kun je het 
den en/of lezen. Elders in deze nieuwsbrief verslag van de ontwikkelingen rond de 
ool, de levering van boeken en meubels, de bouw van het 6e huis, de verdere plannen. 
 even wat korte berichten uit Lusulu van René: 
uim 50 brieven bij me van leerlingen van het Sancta Maria Lyceum in Haarlem en van 
n van het talencentrum van het Friesland College. Daar zijn ruim 100 antwoorden op 
. Leerlingen in Lusulu willen erg graag corresponderen met jongeren hier. Ook docenten! 
k corresponderen? Neem kontact met me op, dan spreken we wat af.  
 heb ik weer ‘les’ gegeven aan een 6e klas, dat is zo’n beetje een verplicht nummer. 
ond ik de training van docenten. Vorige keer heb ik een serie workshops gegeven over 
handelen / lesgeven. De eerste drie uit een serie van zeven. Daar wilde ik mee doorgaan, 
 directeur, meneer Ndhlovu, wilde graag dat ik een workshop deed over Communicatie, dat 
fde hoofdstuk. 
nsluiten aan de vraag. In totaal hebben 24 van de 28 aanwezige docenten de workshops 
nd en hebben we weer erg leuk gewerkt aan wat effectieve communicatie is en hoe je dat 
erkstelligen. Hebben die workshops eigenlijk wel zin? Dat vragen we ons regelmatig af, dus 
t hen nu gevraagd, in een enquête. Verderop meer hier over. 
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2. De Basisschool is van start:
 
Bij aankomst had ik een behoorlijk zoet-zure 
ervaring. Zoet, omdat ik inderdaad zowel onder 
een boom als onder een afdak basisschool 
klassen aan het werk zag. Er zijn 2 leerkrachten 
benoemd en een nieuwe directeur, want de 
vorige is vertrokken naar een bestuursbaan. 
Zuur, omdat er nog steeds niemand was 
geweest om het land op te meten. Er waren 
inmiddels wel 1800 van de 2500 stenen 
gemaakt, maar de bouw was dus nog niet 
begonnen. Prachtig toeval was dat juist in die 
week de landmeters kwamen.   

Het terrein voor de basisschool, 12 hectare!, is uitgezet en deels schoongemaakt. En op de dag van 
mijn vertrek is met de bouw begonnen. Prachtig gebaar, volgend op alle acties van uit Nederland, is 
dat de metselaar, die ook de middelbare school bouwt, voor deze eerste twee lokalen zijn werk 
gratis ter beschikking gesteld heeft, hij heeft ook twee kinderen die daar naar school willen!  
De nasmaak is dus zeer zoet! 
 
 

3. Meubels en Boeken  
 
Dat zoet / zuur kan ik nog wel even volhouden, want al voor we naar Lusulu vertrokken had ik van 
meneer Ndhlovu gehoord, dat één derde deel van de meubels nog niet was afgeleverd en twee 
derde deel van de boeken. Ook waren er bij de boekenkasten veel te weinig bouten en moeren. 
Daar zijn we in Bulawayo dus eerst achteraan geweest.  
De meubelfabriek beloofde aflevering eind van de week, de 
boeken bleken al weken op een postkantoor halverwege Lusulu op 
verder transport te wachten, en we kregen twee dozen bouten en 
moeren mee voor de boeken kasten, meer was er niet. Uiteindelijk 
zijn de meubels afgeleverd de avond voor ik vertrok, de 
oudercommissie is bezig het verdere transport van de boeken te 
organiseren en de onderhoudsploeg kan weer 10 kasten in elkaar 
zetten. Het komt allemaal wel goed, maar niet zo snel als we hier 
gewend zijn misschien. 
 
 
4. Steunfonds.:  
 
Ons steunfonds is populair en dankzij donaties van enkele particulieren en van docenten van het 
Friesland College, hebben we meer docenten in het fonds opgenomen. We hebben wel de regels 
wat ‘strakker’ aangehaald, want er ontstond een ‘run’ op de vrijwilligers, om daar sponsorgeld van 
te krijgen. Als bestuur willen we graag dat er één lijn getrokken wordt, en ook de schoolleiding wil 
graag dat er één regeling is. Ten slotte wil ook de Stichting Bulawayo /het Studiefonds van de 
Lutherse Kerk in Bulawayo, die in de praktijk de meeste van onze docenten helpt, graag één 
regeling. 
Docenten krijgen nu op vertoon van een nota de directe studiekosten, dus inschrijf geld, cursusgeld 
en examenkosten, betaald, per bankoverschrijving rechtstreeks aan de Open Universiteit. 
Daarnaast krijgt elke studiefonds deelnemer US$ 40 per half jaar voor overige kosten. Dan kunnen 
ze zelf beslissen of ze boeken willen kopen of uit de bibliotheek lenen, of ze één of drie keer naar 
de stad willen, of ze een rekenmachine nodig hebben en zo voorts. We hebben nu acht docenten in 
het fonds opgenomen en er zijn nog twee aanvragen. 
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Wat betreft de twee meisjes die naar Young Africa zouden gaan studeren, ik heb ze er persoonlijk 
afgeleverd! Er was uiteraard wat miscommunicatie geweest, dat kan niet anders in zo’n moeilijk 
land. Maar op 9 maart heb ik ze er zelf gebracht en op 14 maart ben ik er nog even gaan kijken om 
te zien hoe het ze vergaat en om met de leiding van YASC afspraken te maken over de betaling. 
Ze zijn er behoorlijk gelukkig. Florence is inderdaad naar het mode-atelier gegaan, daar was ze ook 
al goed in. Ze is direct in de tweede groep geplaatst. Dela kon door gebrek aan goede O-level 
cijfers niet naar de secretaresse opleiding. Maar ze was helemaal weg van de leerbewerking, 
schoenen en tassen maken. Zij heeft zich daar ingeschreven. 
 
 
5. Bouwen: 
 
Ik blijf niet aan de gang met tegenvallers, dus meld 
ik hier dat het directie- en gastenhuis zo goed als 
klaar is. Ik heb er nog niet geslapen, maar wel 
gezien dat in elk geval het gastenhuis klaar is, op 
de sanitaire voorzieningen na. Er is geen loodgieter 
in de wijde omgeving. Een vrijwilliger? 
Het is een groot huis geworden, waar straks dus 
zowel de directeur als de adjunct directeur elk met 
hun gezin kan wonen, èn met een ruim gasten- 
verblijf, twee grote kamers, een open keuken en 
een badkamertje. Plus een prachtig uitzicht 
vanonder een heerlijke schaduwrijke boom. 

 
 
 
6. Vrijwilligers: 
 
In het kader van beleidsontwikkeling heb ik het werk van vrijwilligers geëvalueerd, met alle 
docenten en de SDC. Ze zeggen altijd dat ze er ‘heel veel’ aan hebben. ‘A lot’, zeggen ze, en ik zeg 
dan ‘a lot is not, so tell me what’. Steffen heeft geweldig bijgedragen aan de elektrificatie van het 
terrein en heeft mensen geleerd onderhoudsminded te zijn, afgezien van alle technische dingen die 
Stef vooral aan Alec Mwembe heeft geleerd. Hij heeft ook enorm bijgedragen aan een verbetering 
van de watervoorziening. Ans en Resy hebben hen veel geleerd over ‘class manangement’, over 
gesprekstechniek, maar ook over toepassing van yoga in de sportlessen. Het schoolterrein is 
opgeruimd van asbest en men is bewust van de on-hygiène van al die beesten op het terrein. Swen 
heeft verder geholpen met elektrificatie en water voorziening.  
Een belangrijke taak van de vrijwilligers is culturele uitwisseling, vertellen en laten zien hoe het in 
Nederland is, zien en leren hoe het in Zimbabwe is, respect, waardering, ‘ze komen voor ons! Dus 
wij zijn het waard dat ze komen’. 
Van de workshops hebben ze ook veel geleerd. Vooral in het science departement wordt de 
intervisie methode toegepast. De introductie en begeleiding van nieuwe docenten is sterk 
verbeterd (zeggen ‘oudere’ leraren met een beetje jaloezie). Er wordt op deze school ‘met de 
groene pen’ nagekeken, dat wil zeggen gelet op ontwikkeling en niet op de fouten. ‘We hebben 
meer invloed op wat er gebeurt’, zeggen de docenten, ‘we kunnen anders naar dingen kijken’. Dat 
was de workshop ‘circle of influence’ en de workshop ‘paradigm shift’. 
Zowel schoolmanagement als SDC, van de middelbare en van de basisschool, hebben uitgesproken 
meer met vrijwilligers en stagiaires te willen werken. Gericht, ze hebben nu dringend een 
loodgieter / sanitair man nodig. Maar ook een landbouwkundige, straks een huishoudkundige. De 
basisschool wil als ze eenmaal zelfstandig zijn wel één of twee stagiaires hebben. 
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In Nederland hebben we ook vrijwilligers nodig. Voor ondersteuning van de nieuwsvoorziening, 
pers / media en communicatie, voor opzetten en uitvoeren van acties, voor fondsen werving. 
Belangstelling? Zoek svp. contact met één van de bestuursleden of via info@lusulu.nl. Dit is maar 
een summiere oproep, maar we kunnen echt heel veel hulp gebruiken. 
 
 
7. Ze Komen!  
 
Ze, zijn Dumisani Ndhlovu en Sikhulile Ncube, of te wel mevrouw Kumalo. De directeur en de 
docent landbouwkunde. Ze komen op 17 mei aan en vliegen waarschijnlijk op 2 juni weer terug 
naar Zimbabwe. Ze komen op uitnodiging van het Friesland College en de Stichting Lusulu om hier 
te helpen met fondsen werving en om te zien hoe het hier is. Ze komen kennismaken met 
sponsoren zoals het Friesland College, het Emelwerda en het Rijn IJssel, mogelijk ook Wilde 
Ganzen. Op zondag 1 juni is er een vrijwilligers / kennismakingsdag met hen in Wijster. Houd de 
website in de gaten voor precieze tijd en plaats. Wil je deze mensen ontmoeten? Laat ons dat 
weten op info@lusulu.nl. 
 
8. Acties: 
 
De grote actie van dit jaar is natuurlijk het landbouw en 
irrigatie project van het Friesland College. Kijk voor alle 
informatie op www.leeuwardenvoorlusulu.nl. 
Maar er is meer: 
De basisschool heeft dringend nog twee lokalen en huisvesting 
voor 4 docenten nodig, dan zijn ze een zelfstandige school. Het 
gaat dan om een bedrag van ongeveer € 60.000,- Het roc Rijn 
IJssel heeft dit actiejaar geopend met een geweldige donatie 
van € 5000,- en daar komen nog allerlei ‘kleinere’ bedragen bij 
van incidentele acties.  
Ook kerken zijn actief, zo was er op 30 maart een collecte voor 
Lusulu in De Rank in Katwijk.  
Er zijn ook enkele verjaardagen aan Lusulu besteed. Bedankt, 
een goed voorbeeld doet goed volgen!  
Wilde Ganzen heeft verdubbeling al toegezegd. Op 12 / 13 april 
vliegen De Wilde Ganzen voor Lusulu. Kijk om 11.25 naar 
Nederland 2! 
Daarnaast hebben we de NCDO om een bijdrage gevraagd, dat 
is nog in de pen. 
De Nederlandse Ambassade in Harare is om een bijdrage 
gevraagd voor meubilair en schoolboeken, immers lokalen erbij 
betekent ook meubels en vooral voor A-level hebben we nog 
erg weinig boeken kunnen kopen. De ambassadeur heeft zijn 
welwillendheid toegezegd, vooral omdat ruim 300 van de kleine 
duizend leerlingen van onze school geheel of gedeeltelijk wees 
zijn. 
We zijn er nog niet. Heb je ideeën voor een (kleine) actie? We 
willen je graag helpen met informatie, materiaal of wat ook. 

OPROEP! 
In het kader van het landbouw 
project wordt er een container 
verbouwd tot werkplaats door 
leerlingen van het Friesland 
College. Deze container wordt 
gevuld met landbouw 
gereedschap, irrigatie 
materiaal, zonne panelen en 
een pomp. Maar er is ruimte 
voor meer. De school heeft ook 
behoefte aan: 
Bouw gereedschap, verf, alle 
soorten, + ev. terpentine, 
kwasten, rollers; sanitair en 
waterleiding materiaal, sanitair 
tegels + lijm + voegmiddel; 
brief- en schoolpapier, 
enveloppen (bij voorbeeld als je 
school of bedrijf van logo 
verandert, wordt alles nieuw 
gedrukt, zij gebruiken graag het 
oude papier). 
Twee voorwaarden: Het moet 
goed! spul zijn, Zimbabwe is 
geen vuilnisbak. En het moet op 
de een of andere manier voor 
het eind van april in 
Leeuwarden zijn. Heb je 
ideeën? Neem met ons contact 
op, info@lusulu.nl of 
0593543340. 

9. Beleidsplan 2008 – 2010: 
 
We leggen momenteel de laatste hand aan het recente beleidsplan. Hierin kan je lezen wat de 
Stichting Lusulu in de komende jaren van plan is in overleg met de gemeenschap in Lusulu. In een 
bijlage zijn de ontwikkelingen tot nu toe beschreven. Je vindt het vanaf 1 mei op www.lusulu.nl. 
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10. De situatie in het land: 
 
In het week end van 29 maart zijn er in Zimbabwe verkiezingen geweest. Die lijken rustig verlopen 
te zijn. René zijn ervaring in Zimbabwe in de voorafgaande weken waren ook positief en 
hoopgevend. Er waren weinig gewelddadigheden, machtsvertoon en dergelijke. Iedereen praatte 
openlijk over politiek en overal zag je posters van de oppositie. Maar er waren ook berichten van 
kleine pesterijen, zoals het 6 uur vasthouden van de piloot van de helikopter van Tsvangirai omdat 
hij onder een ‘valse’ naam een hotelkamer had geboekt. Daardoor konden een aantal toespraken 
van Tsvangirai niet doorgaan. Ook was er in de krant in de week voor de verkiezingen bijna geen 
advertentie ruimte meer over voor oppositie kandidaat Simba Makoni. Toevallig hè. 
En de uitslag? Daar hebben ze nu meer dan de wettelijk maximale 6 x 24 uur op gewacht. Het 
parlement  verschuift aanzienlijk, Zanu PF heeft een minderheid van 45%. Maar de andere 
uitslagen zijn er nog niet. Het land maakt zich op voor een tweede ronde voor het presidentschap. 
Dus we blijven hopen op de zo noodzakelijke verandering. En we blijven bewondering hebben voor 
het uithoudingsvermogen van de oppositie. 
 
 
 
Elzelien van Duijn, voorzitter.         
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