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Stichting Lusulu - onderwijsontwikkeling in Zimbabwe 

Inhoud nieuwsbrief nr. 2 
− Leuk nieuws van Wilde Ganzen 
− Voortgang in de bouw van de school 
− Opbrengst beeldentuin 
− Afscheid directeur Friesland Foods 
− Nieuw leven voor Wiceb 
− Hoe u Lusulu kunt helpen 
− Materialen gevraagd 
− Doorgaan vooral nu belangrijk 

 
Wilde Ganzen : één uit duizend! 
Wilde Ganzen steunt onze acties al voor een derde keer: dit keer hebben we een project ingediend voor 
de bouw van een klaslokalenblok voor de praktische vakken: fashion and fabrics (naaien) en 
agriculture (landbouw). Daarnaast een zevende lerarenhuis. Het project is goedgekeurd en loopt tot 1 
januari a.s. 
Maar er is meer! De directeur van Wilde Ganzen, Maarten de Vries, vertrekt na 22 jaar. Hij heeft voor 
deze gelegenheid 22 organisaties uitgekozen en die onder de aandacht van een breed publiek gebracht. 
De Stichting Lusulu is één van deze 22! Bij zijn afscheid op 1 oktober heeft Maarten de Vries aan zijn 
opvolger een symbolische cheque overhandigd. Wij zijn natuurlijk vereerd dat uit 975 lopende 
projecten van Wilde Ganzen ons project mee is uitgekozen. 
En dan hebben we tot onze grote verrassing ook begin juni bericht gekregen dat er in het najaar een 
Wilde Ganzen Vlucht vliegt voor Lusulu! Dit betekent dat ons project bekend wordt gemaakt onder 
een veel groter publiek. Wilde Ganzen heeft elke week op zondag een vlucht op televisie. Het geld dat 
daarmee binnenkomt wordt in eerste instantie gebruikt ter 
dekking van de premie die de Stichting Lusulu al van Wilde 
Ganzen krijgt. Het meerdere dat in die periode binnenkomt op 
rekening 40.000 van Wilde Ganzen onder vermelding van 
Lusulu(!) is ook voor onze stichting. We zijn er trots op dat u 
nu op TV kunt zien waar u steun aan verleent. Het zijn korte 
fragmenten van twee minuten. Misschien is het leuk om 
vrienden te attenderen op deze uitzending. 

Stichting Lusulu op TV 
Nederland 1.  
Zondag 30 oktober, 
11.29 na ‘Het 
vermoeden’.  
Herhaling dezelfde 
dag om 16.40 na 
‘Alziend Oog’. 

 
Voortgang in de bouw van de school 
Op dit moment zijn we in onderhandeling met de leverancier van bouwmaterialen voor de bouw van 
een zesde lerarenhuis. De prijzen gaan heel erg omhoog in Zimbabwe, brandstof is er zeer schaars, 
maar onze leverancier heeft ons laten weten nog wel te kunnen leveren. 
We kregen bericht dat het meisjesslaaphuis vanaf september in gebruik is. 
 
Beeldentuin 
Met de beeldentuin, die we op 2 juli organiseerden, hebben we ook aan dit doel gewerkt. We hadden 
prachtig weer, en er kwamen flink veel bezoekers. Enerzijds uit onze eigen kring. Het was heel 
verrassend dat mensen ook van ver kwamen. Anderzijds was er een grote groep mensen die we niet 
kenden, die in de plaatselijke pers over dit initiatief gelezen hadden. 
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Financieel was de beeldentuin ook een groot succes: we verkochten 13 beelden, veel kleine artikelen 
en 22 Afrikaanse lunches. De opbrengst van deze dag bedroeg  ongeveer € 3100   . 
 
Afscheid directeur Friesland Foods 

Het afscheid van Klaas Roetman, directeur van Friesland Foods, heeft het 
fantastische bedrag van € 2250 opgebracht. Klaas had zelf een klein symposium 
 zijn afscheid. Wij hebben daar de hele dag met een informatiestand gesta

plaatselijke pers heeft hierover gepubliceerd, dus het mes sneed voor ons aan twee kanten: nu de 
stichting Lusulu officieel in Beilen is gevestigd, willen wij graag regionaal meer bekendheid krijgen
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W
In de gemeente Midden Drenthe, waar Beilen onder valt, bestond een same
vrijwilligersgroepen op het gebied van ontwikkelingshulp in brede zin. Wij werken eraan mee dit 
samenwerkingsverband nieuw leven in te blazen. Samen met een viertal andere organisaties gaan w
dit najaar een gezamenlijke actie plannen voor begin 2006 en ook hiervoor dienen we gezamenlijk een
subsidie aanvraag bij Wilde Ganzen in. 
 
H
Onze vorige oproep, waarin we
resultaat geleid. Wie wil er nog eens over denken?? Voor informatie Elzelien bellen: 0593 543340
We zijn ook op zoek naar vrijwilligers die regelmatig of incidenteel bij het organiseren en / of 
uitvoeren van acties willen bijspringen, iemand die fondsen voor ons wil werven, en iemand die
website kan opbouwen en onderhouden. Laat het ons weten als je hiervoor in bent. 
 

Directie Lusulu vraagt om materialen 
− tuinslangen 
− harken en spades 
− rugspuiten 
− gieters 
− kruiwagens 
− pikhouwelen 
− meetlatten en -linten 
− waterpassen 
− troffels 
− klein tuingereedschap 
− staalborstels, etc. 

E
lessen waarvoor de nieuwe lokalen gebouwd gaan 
worden heeft de directeur ons een lijst van benodigd
(tweedehands) gereedschappen gestuurd. We zijn 
daarom op zoek naar naaimachines (zowel hand- a
elektrische zijn welkom) en gereedschap voor 
eenvoudige landbouw. Wilt u eens kijken op de
en in de schuur, of er nog iets ligt dat nog goed is, en da
u wel wilt missen. Bij voorbaat hartelijk dank! 
 
D
Het gebeurt regelmatig dat mensen on
nog wel blijven helpen?” Wij kunnen ons die vraag goed voorstellen. Het vervult ons regelmatig met 
afschuw wat er in Zimbabwe gebeurt. De ontwikkelingen in Zimbabwe van de afgelopen acht jaar 
hebben ertoe geleid dat het land in een sociaal- economische crisis verkeert. De sociale voorziening
brokkelen af, en de criminaliteit stijgt.  Wij zijn echter een niet-politieke organisatie, en wij vinden het 
noodzakelijk de mensen van Zimbabwe niet in de steek te laten. De zwakste groepen zijn juist de 
kinderen, en een verslechterde onderwijssituatie leidt tot meer armoede en minder weerbaarheid. 
Daarom gaan we door. Wij voelen ons in onze opvatting gesteund door de Unicef, die hierover 
schreef: “Alleen gezonde en geschoolde mensen krijgen Zimbabwe uit het dal”. (Uit: Trouw van
07-2005.) We hopen dat u met ons blijft doorgaan. 
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