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1. Nieuwe bestuursleden 

Het bestuur is weer compleet! 
Na het aftreden van Everjoyce Martens al een tijd geleden en van Melusi Siziba in dit voorjaar, hebben we 
Yvonne van Hoogdalem en Aart Stans bereid gevonden in het bestuur te komen. We zijn dus weer met 
zeven bestuursleden zoals het hoort. Yvonne en Aart kennen beide Zimbabwe goed. Ze hebben net als 
René en Elzelien in de 2e helft van de 90er jaren in Zimbabwe gewoond en gewerkt. Ook in het onderwijs, 
ook door NiZA uitgezonden. Allebei op een plattelandsschool in Tshelanyemba. Yvonne heeft daarna nog 
enkele jaren een lodge / restaurant gerund net buiten Bulawayo en Aart gaat regelmatig terug naar 
Zimbabwe en Zuidelijk Afrika als reisleider. 
 
2. Bezoeken aan Lusulu 

Elzelien en René zijn van 20 juli tot 4 augustus 2006 weer in Lusulu te gast geweest. 
Het doel was drieledig en sloot aan bij de doelstelling van de Stichting: 

• Voortgang van de bouw bekijken en bespreken;  
• Culturele uitwisseling en  
• Ondersteuning bij deskundigheidsbevordering van het onderwijsteam.  

In dezelfde periode zijn Peter Rozemond en zijn vrouw en zoon plus vriendje ook op bezoek geweest. Goed 
24 uur, maar zeer intensief. Het 'halve' bestuur heeft een uitgebreide vergadering gehad met het bestuur in 
Lusulu, het School Ontwikkeling Comité. Daarin zijn de bouwproblemen uitvoerig besproken, maar ook 
hebben we met elkaar constructief gewerkt aan het opzetten van een onderhoudsplan. 
 
3. Bouwen 

Het meisjesslaaphuis is in gebruik genomen. Er slapen 186 
meisjes(..!) in vijf slaapkamers.                
Ze rollen 's avonds hun matjes uit en de meesten hebben in de 
winter een dekbed. 's Morgens worden deze weer opgeruimd, om 
de boel schoon te houden. Het heeft lang geduurd maar deze 
zomer is er eindelijk weer opnieuw gebouwd                                                                 pleisteren van lokaal 9 en 10.                                                        
En flink, want er zijn twee lokalen bijgekomen, 9 en 10 dus. Plus een dubbel toiletblok. Toen we in juli 
kwamen kijken was de fundering gegraven. Onder onze ogen werden de fundering en daarna de muren 
gemetseld. In september ontmoette René de directeur die meldde dat men bezig was met de dakconstructie. 
Wat het onderhoud betreft hebben we afspraken gemaakt over verbetering. Onze vrijwilliger Steffen 
Wielenga (over hem leest u elders meer) gaat hierop toezien en neemt de training van de mensen op zich. 
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4. Culturele Uitwisseling 

De leerlingen van het Sancta Maria College in Haarlem hebben weer brieven geschreven voor de leerlingen 
van de Cultural Club in Lusulu. Ook hebben ze een fotoboek gemaakt over hun school- woon- en leef 
situatie. Met twee cameraatjes hebben de leerlingen van de Cultural Club in Lusulu in totaal ook 50 foto's 
gemaakt voor de leerlingen in Haarlem. Ze zijn met groot enthousiasme hiermee bezig geweest. 
Ook zijn er voor ons - zowel de Rozemonds als wij - culturele voorstellingen gegeven. Zang en dans,  en 
theater over gevoelige onderwerpen zoals promiscuïteit en polygamie. We zaten soms met tranen in de 
ogen, van het lachen, maar ook van ontroering. 
Verblijven daar is ook culturele uitwisseling, of je er nu kort bent of langer. Dat hebben de jongens van 
Peter Rozemond en ook wij als volwassenen ervaren in de gesprekken met leerlingen en (jonge) docenten,. 
Peter merkte dit bij het opzetten van een korfbalclub en Elzelien en René bijvoorbeeld  bij het spelen van 
Rummicub, Mens Erger Je Niet, Master Mind, of Sudoka.  
 
5. Workshops  

Elzelien en René hebben ook weer een serie workshops verzorgd. Dit keer in het kader van 'omgaan met 
niet-opgeleide docenten'. Doordat  veel gekwalificeerde mensen momenteel uit Zimbabwe  wegtrekken, 
kampt de school met een groot gebrek aan opgeleide mensen. Lusulu High School heeft momenteel 34 
leraren,  19 van hen hebben net de middelbare school verlaten. Zij hebben de sectievoorzitters getraind in 
het begeleiden van deze jonge mensen.Ook trainden zij het gehele team in het stellen van goede vragen en 
het kiezen van prioriteiten. Tevens is er een korte coachingstraining gegeven. 
 
6. Een vrijwilliger 

Een mijlpaal voor de school en voor onze stichting is het werk van Steffen Wielenga. Hij is conciërge van 
het Emelwerda College in Emmeloord en heeft momenteel een 'sabbats-jaar'. Hij heeft besloten daarvan 6 
maanden aan 'Lusulu' te geven. In september is hij geheel onbevangen naar Lusulu afgereisd. Maar wel 
goed voorbereid. Hij heeft een dikke four- wheel- drive auto gekocht en dankzij een afscheidsfeestje van 
vrienden en familie wist hij de laadbak daarvan bijna vol te laden met gereedschap en materialen. Hij heeft 
zijn intrek gevonden in het eerste lerarenhuisje. Meneer Gift Munkombwe heeft daarvoor zijn kamer 
afgestaan. Na een uitgebreide kennismakingsweek is hij aan de slag gegaan met het verbeteren van de 
elektrische aansluitingen. Tot nu toe waren er gewoon elektriciteitsdraden gespannen, zo nodig aan elkaar 
geknoopt, plastic zakje er omheen als isolatie en klaar. Dat werkte natuurlijk slecht, kortsluiting alom, maar 
vooral gevaarlijk.  
Nu worden er netjes buizen gelegd over de plafonds, draden door de buizen getrokken, lasdoosjes voor
verbindingen gemaakt, schakelaars en stopcontacten 
aangelegd, geheel zoals het hoort.  
Steffen heeft ook de nodige hulptroepen 
ingeschakeld. Zo opende de Hypotheker in 
Emmeloord een nieuw pand, het feestje, mede ter 
ondersteuning van het werk van Steffen, bracht  
€ 2150,- op.  
Ook de leerlingen van het Emelwerda College 
hebben besloten 'hun' conciërge te steunen, ze gaan 
deze winter een grootse actie voor hem voeren. 
 

 
Steffen Wielenga doet zijn wasje 

 

Voor de verslagen van  Steffen kijk op 
www.steffenlusulu.waarbenjij.nu 

7. Financiën 

Met de 'portemonaie' van de Stichting ging het de laatste tijd behoorlijk goed. Dankzij steun van Wilde 
Ganzen kunnen we dit jaar ongeveer € 50.000 besteden. Zo was er in het najaar van 2005 zowel een 
afscheidsactie van de directeur van Wilde Ganzen, als een Wilde Ganzen Vlucht. De eerste leverde ons  
€ 3.500 extra op, de tweede een subsidiegarantie van ruim € 16.000,- Dat schiet op hè.  
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Maar er waren natuurlijk ook allerlei kleinere acties, in de zin van opbrengst dan.  Wat betreft het werk 
misschien wel juist grotere acties.  Kerstmarkt in Beilen, afscheidsfeest van Pietie Bonebakker van haar 
werk in Hoogeveen, verkoop van nog wat beelden en dergelijke. 
En er komt een zeer regelmatige stroom aan vaste donatiegelden binnen.  
Aan uitgaven hebben we € 27.600 betaald voor een lokalenblok en een toiletgebouwtje. Dat laatste 
gesponsord door Plan Nederland. Daarnaast hebben we enkele honderden €€'s gestoken in elektriciteit 
materiaal. Ook hebben we voor de verkoop weer wat 'kunst' gekocht, dit keer voornamelijk schilderwerk. 
En de stichting heeft betaald voor transport van goederen. Nu staat er nog een kleine € 25.000 op de reke-
ning. Dat is om een huis te bouwen met ruimte voor de directeur en zijn vrouw, voor de adjunct directeur 
en  een gasten-kamer. Dan hoeven de docenten hun kamer niet meer uit als er iemand op bezoek komt. 
 
8. Acties 

Join the Money Marathon                            ‘Elke dag een €uro meer’
 

Neem een dag in 2007 voor je rekening en draag bij aan de bouw van de school in Lusulu. Het nummer 
van de dag in 2007 die je kiest, is het bedrag dat je stort op de rekening van Wilde Ganzen,  
Betaal het zelf of ‘organiseer wat’ met vrienden en kennissen. Je verjaardag, een jubileum, een 
personeelsuitje. 
De Money Marathon levert met de hulp van Wilde Ganzen uiteindelijk minstens € 100.000 op voor de 
bouw van 4 lokalen, een huis voor docenten en een slaaphuis voor meisjes.  Binnenkort krijgt u hierover 
en aparte mailing. Kijk vanaf eind december ook op www.lusulu.nl 
 
9. De situatie in het land 

Het gaat niet goed met Zimbabwe. Een Zimbabwaan verbeterde mij eens toen ik het had over een 
'ontwikkelingsland'. "Dit is geen ontwikkelingsland, dit is gewoon een onder ontwikkeld land en het gaat 
alleen maar achteruit". 
Dat is feitelijk zeker waar. Het land heeft de hoogste inflatie ter wereld die op te loopt tot  wel 4000%! 
Toch lijkt alles er te koop, voor wie geld heeft. Nou ja, brandstof niet altijd, soms dagen niet. Elektriciteit 
valt regelmatig uit. Water, drinkwater dan, is in de grote steden een schaars goed. Toen René er eind 
september weg ging, was er geen brood te krijgen. De landbouwproductie is zeer sterk gedaald, enerzijds 
door droogte, maar ook door onkunde, corruptie, diefstal en dergelijke. 
In Lusulu merk je daar weinig van. Daar wordt door de docenten hard en serieus gewerkt. De school was in 
2005 de beste middelbare school van de provincie! 
 
9. Op reis 

Mee met René! op bezoek bij kleinschalige ontwikkelingsprojecten en langs natuur en cultuur 
hoogtepunten in Zimbabwe. In mei en september 2007 maakt René een reis door Zimbabwe langs een 
aantal projecten. Zoals Lusulu High School; Child Future Africa, het weeskinderen project in het noorden 
van Zimbabwe; Young Africa Skills Centre, waar kansarme jongeren opgeleid worden in een commerciële 
setting; of een kleinschalig irrigatieproject in de buurt van Bulawayo, waar tientalle families  kleine land- 
en tuinbouwprojecten starten en een inkomen uit verdienen. Daarnaast wordt een bezoek gebracht aan 
Tengenenge, het beeldhouwersdorp; aan natuurparken; aan een 'leeuwen boerderij'; en natuurlijk de 
Victoria Watervallen of de ruïnes van Great Zimbabwe. 
Er kunnen maximaal 4 mensen mee en het programma 
wordt in overleg gemaakt. 
Heb je belangstelling? Mail René even op r.l.h@tip.nl.  
 
 
Elzelien van Duijn, voorzitter              

Chitsarira ten N-O van Lusu
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