
 

Nieuwsbrief Stichting Lusulu / Onderwijsontwikkeling in Zimbabwe 
 
Introductie 

De Stichting Lusulu is begin januari 2003 opgericht. Tot nu toe hebben 
we veel mensen via persoonlijke gesprekken, (kerst)brieven e.d. op de 
hoogte gehouden van de activiteiten van de Stichting en het reilen en 
zeilen van Lusulu Secondary School. Omdat het aantal betrokkenen en 
donateurs flink gegroeid is, starten we nu met deze nieuwsbrief. Deze 
willen we zo’n twee à drie keer per jaar gaan versturen. 

 
Om de kosten te drukken, willen we de nieuwsbrief zoveel mogelijk per e-mail versturen. Mensen 
van wie we geen emailadres hebben, ontvangen deze eerste nieuwsbrief per post. Graag vernemen 
wij of u prijs stelt op toezending van de nieuwsbrief. Wilt u ons uw emailadres in dat geval 
doorgeven. Uw reactie kunt u opsturen naar: evd.expressief@tiscalimail.nl
 
Onze steun is hard nodig! 
In februari 2004 hebben René Huigens en Elzelien van Duijn een eerste kennismakingsbezoek / 
werkbezoek van twee weken aan het project gebracht. Peter Rozemond bezocht het project begin 
januari 2005 anderhalve dag. Beide bezoeken hebben het bestuur gesterkt in de overtuiging dat de 
school en de dorpsgemeenschap op dit afgelegen platteland van Zimbabwe onze steun heel hard 
nodig hebben, maar vooral ook onze inspanningen dubbel en dwars waard zijn! De mensen zijn er 
zeer gedreven en werken hard om samen de school op te bouwen. Zowel letterlijk als figuurlijk. 
 
Van het recente bezoek van Peter is een verslag gemaakt. Karin Hoekveen die met hem mee was, 
heeft een videoband gemaakt die we goed kunnen gebruiken bij onze voorlichtingsactiviteiten. 
 
Doelstellingen Stichting Lusulu 
De doelstelling van de Stichting bestaat uit drie onderdelen: 

• bouw  
• culturele uitwisseling 
• onderwijsontwikkeling 

Over al deze drie doelen hieronder meer. 
 
Bouw 
Voor de bouw is geld en menskracht nodig. De menskracht wordt geleverd door de betrokkenen 
zelf: voornamelijk leerlingen, ouders en dorpsgenoten. Tijdens de werkbezoeken hebben we 
gezien dat dit inderdaad gebeurt. Men haalt zand, water en klei uit de rivier en maakt daarvan zelf 

de bakstenen. Er stonden een aantal half afgebouwde gebouwen te 
wachten op geld voor zaken als cement, ramen, deuren en 
dakbedekking. Het geld wordt door onze acties en donateurs 
bijeengebracht. Grote organisaties zoals Wilde Ganzen, NCDO en Plan 
Nederland steunen ons door de opbrengst van onze acties te 
verdubbelen. Zo hebben we sinds de oprichting een bedrag van 
ongeveer € 55.000 bij elkaar gekregen. 
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Toen de stichting Lusulu werd opgericht, zag de school er als volgt uit: er stond een administratie 
gebouw met een aantal kleine werkkamers, waaronder de receptie en de kamer van de directeur en 
een lerarenkamer. Er waren drie lokalenblokken, elk met twee klaslokalen en daartussenin een 
opslagruimte, een blok met toiletten en drie lerarenhuisjes. De lerarenhuisjes hebben vier kleine 
kamers, een centrale hal en twee ruimten die bedoeld zijn als keuken en toilet, maar de 
voorzieningen zaten er niet in. Op dat moment telde de school 900 leerlingen en 20 leraren. 
Tot nu toe heeft de stichting de bouw van een vierde klaslokalenblok, een slaapgebouw voor 
meisjes en twee lerarenhuisjes bekostigd. 
 
Culturele uitwisseling 
Tijdens het werkbezoek vorig jaar bleek duidelijk hoe belangrijk de staf van de school culturele 
uitwisseling vindt. Er werd een comité van docenten in het leven geroepen waarmee wij een paar 
keer hebben vergaderd. Er werden hoogdravende doelstellingen en een plan geformuleerd; 
belangstellende leerlingen werden bijeengeroepen en aan het schrijven gezet.  

Zo gingen wij met een groot pakket prachtige, vaak ontroerende 
brieven terug. Brieven, die soms moeilijk te begrijpen zijn voor 
Nederlandse pubers. Uitgebreid en vaak pathetisch beschrijven de 
Zimbabwaanse kinderen hun “onderwijscarrière”: welke scholen en 
klassen ze hebben doorlopen. Ze spreken niet over vakkenpakket 
keuzes maar over lievelingsvakken. Zinnen als: “Ik heb veel respect 
voor mijn leraren en daarom doe ik goed mijn best” klinken ons erg 
braaf in de oren.  

Lyceum Sancta Maria in Haarlem en het Gymnasium Apeldoorn willen wel meedoen aan de 
brievenuitwisseling. René heeft gastlessen verzorgd om uitleg over de achtergronden en de cultuur 
te geven. Zo kon Peter bij zijn bezoek een pakket antwoordbrieven uit Haarlem overhandigen en 
een nieuwe lichting mee terug brengen. 
 
Onderwijsontwikkeling 
Tijdens het werkbezoek van vorig jaar organiseerden René en Elzelien workshops over diverse 

thema’s en voor diverse doelgroepen. Zij hadden van tevoren hun c.v.’s 
toegestuurd. Op basis hiervan heeft de directeur de twee weken helemaal vol 
gepland! Een greep: workshops voor de hele dorpsgemeenschap over 
communitybuilding en gender (de man/vrouw relatie); voor docenten een 
workshop over competentieontwikkeling; voor vertegenwoordigers van de 
basisscholen in de omgeving over organisatie ontwikkeling. En dan nog 
gastlessen over maatschappelijke thema’s. 
René heeft dit alles beschreven in het boekje “De voorouders kunnen tevreden 
zijn”. 

 
Activiteiten voor het inzamelen van geld 
In het afgelopen jaar hebben we diverse actievormen ingezet om fondsen te verwerven. 

• Charity bijeenkomsten: voorbeelden daarvan zijn een actie op het ROC Rijn IJssel getiteld 
“Mannen koken voor vrouwen voor Lusulu”, een reünie voor oud-medewerkers van 
Volkshogeschool Diependaal en een Afrikaanse lunch voor collega’s van één van onze 
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bestuursleden. Deze vorm van actievoeren is erg leuk, want informeel, met lekker eten en 
volop tijd en gelegenheid om voorlichting te geven en daarnaast ook producten uit 
Zimbabwe te verkopen. Ook was er een zondagochtend bijeenkomst bij een 
bezinningsgroep in Heemstede. 

• Festiviteiten  
Op het festival Mondial in Apeldoorn hebben we samen met vier 
andere organisaties actie gevoerd. Ook waren er een huwelijk en 
een 90ste verjaardag, waarbij het cadeau in de vorm van een gift aan 
de Stichting werd gedoneerd. Fantastisch dat mensen hun cadeau 
afstaan! Er wordt dan gul gegeven. Ook bij deze gelegenheden 
kunnen we op een persoonlijke manier goed voorlichting geven. 

• Verkoop / voorlichting 
De verkoop van beelden en kunstnijverheidsproducten uit Zimbabwe, maar ook 
zelfgebakken broden, kerstchocolaatjes, plantjes (op markten en aan collega’s). Hierbij 
vermelden we ook de verkoop van het boekje “De voorouders kunnen tevreden zijn” dat 
René heeft geschreven over het bezoek van februari vorig jaar. 

 
Donaties 
We hebben en tiental vaste donateurs. Van bedrijven en instellingen krijgen we soms donaties in 
natura zoals computers, speelgoed, naaimachines, schrijfwaren en dekbedden.  
 
Bestuur 
Tot onze spijt heeft Everjoyce Martens met haar gezin ons land verlaten. De vacature in het 
bestuur hebben we helaas nog niet kunnen opvullen. We zoeken een enthousiaste vrouw of man 
met een netwerk, die bij voorkeur in het noorden van het land woont. We vergaderen ongeveer 
drie keer per jaar. 
 
Netwerk 
Naast onze goede relaties met Wilde Ganzen en Plan Nederland onderhouden we contacten met de 
Stichting Young Africa (YA) en de Stichting Child Future Africa. (CFA) Dit zijn twee in 
Zimbabwe werkende ontwikkelingsprojecten. De voorzitter van YA zit in ons bestuur en één van 
onze andere bestuursleden is eveneens bestuurslid van CFA. Zo kunnen we leren van elkaars 
ervaringen. Daarnaast hebben we tot nu toe veel praktische hulp van YA ontvangen bij het 
verschepen en ter plaatse krijgen van goederen. Op het project van YA zijn de computers 
nagekeken en van Engelstalige software voorzien; ook zijn dekbedhoezen genaaid. Zo snijdt het 
mes aan twee kanten. De laatste zending goederen ( 20 naaimachines) is op 18 maart 2005 
meegegaan in een container van CFA. 
 
Recent bezoek van Peter Rozemond 

Zelfwerkzaamheid, motivatie en een duidelijke structuur. Dat zijn de 
kernwoorden waarmee de organisatie van de Secondary School in de 
Zimbabwaanse plaats Lusulu het best kan worden samengevat. 
Directeur Ndhlovu verdient alle eer. Hij weet waarover hij praat en 
waar extra aandacht nodig is. In zijn kamer prijkt aan de muur een 
poster met het volgende opschrift: “Capacity building: consider 

 
Stichting LUSULU – Onderwijsontwikkeling in Zimbabwe 

Holthe 20, 9411 TM  BEILEN − Telefoon 059 3543340 
E-mail: Evd.Expressief@tiscalimail.nl − Internet: http://web.inter.nl.net/users/lusulu/ 

Donaties zijn welkom op bankrekening 373481020 t.n.v. stichting lusulu 



 
- 4 - 
 

strength, weakness, opportunities and threats”. Daaronder staat: “Never give up!”. Ndhlovu houdt 
tijdens zijn werk blijkbaar met al deze facetten rekening. Want in nog geen vier jaar tijd heeft hij 
een goed draaiende school uit de grond gestampt. 
Samen met nog drie andere mensen bezocht Peter de klas van leraar Masuku. Na het gebruikelijke 
“Good afternoon class” worden de door Peter meegebrachte brieven van de school uit Haarlem 
aan de leerlingen overhandigd. Tijdens de les stellen de leerlingen moeilijke vragen aan de vier 
bezoekers. Bijvoorbeeld: “Wat zijn eigenlijk de verschillen tussen Christenen, Joden en 
Moslims?” Daar stond Peter even met de mond vol tanden. Toch komt er wel een gesprek op 
gang. De leerlingen van de school in Lusulu zijn in vergelijking met onze kinderen haast 
verstoken van informatie, maar wel zeer geïnteresseerd in wat zich in de rest van de wereld 
afspeelt. En niet alleen de kinderen; ’s avonds werd buiten bij de huisjes heftig, maar gezellig 
gediscussieerd met leerkrachten, onder meer over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. 
Uit het verslag van Karin Hoekveen, lid van de delegatie. 
 
Plannen 
Met een tweede subsidie van Plan Nederland wordt binnenkort de bouw van een zesde 
lerarenhuisje gerealiseerd. We geven hoge prioriteit aan de bouw van huisvesting van leraren, 
omdat directeur Ndhlovu aangeeft: “You can teach under a tree when you are well accomodated, 
but you cannot teach well in a classroom when you are sleeping under a tree”. 

De bouw van een praktijklokaal is een volgende prioriteit. Er is immers net een 
container met een twintigtal naaimachines onderweg! We hebben hiervoor zojuist 
een verzoek om aanvullende subsidie bij Wilde Ganzen ingediend. 
Natuurlijk zullen we eerst zelf weer geld moeten genereren. Dit voorjaar worden 
we bij het afscheidsfeest van twee mensen betrokken; een school in Amstelveen 

gaat een project opzetten rond de nieuwbouw van hun school. Ook gaan we een feestelijke 
expositie en verkoop van beelden in onze tuin in Beilen organiseren. Laat het ons weten als u 
hiervoor een uitnodiging wilt ontvangen! 
Onze contacten met scholen hopen we te intensiveren en uit te breiden. Hierover zijn we ook in 
gesprek met het Gymnasium Apeldoorn. 
Tenslotte hopen we wat meer vaste donateurs te krijgen, want juist zij geven continuïteit aan ons 
werk! 
 
Graag ontvangen we reacties op de inhoud van deze nieuwsbrief! 
 
Elzelien van Duijn 
voorzitter 
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