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Lokaal 9 en 10, en het voltallig Lusulu Development Committee, na 

afloop van de vergadering over de bouw van een basis school. 
 

 
 

Website 

          De website, www.lusulu.nl is in de lucht. Dat was meer 
werk dan we gedacht en gehoopt hadden. Uiteindelijk heeft 
Elzelien met hulp van een aantal externe adviseurs en gesteund 
door het bedrijf O-line webs and services medio februari de 
website in de lucht gekregen.  Heeft u hem al bezocht? 
 

 
Bouw 

 

 
          René is in februari in Lusulu geweest. Lokaal 9 en 10 zijn 
klaar en in gebruik genomen. De lokalen zien er prima uit. Fris wit 
geverfd, met blauwe kozijnen. Het staat erg vrolijk. Steffen heeft 
er elektriciteit aangelegd. Wat ontbreekt is voldoende meubilair. 
Daarom heeft de directeur, meneer D. Ndhlovu, met hulp van 
René een aanvraag ingediend bij de Nederlandse Ambassade in 
Harare voor extra meubilair. 
 

 
 

Onderwijs 
Ontwikkeling 

 
 

 

 
          Naast inspectie en 
plannen maken met 
betrekking tot de bouw 
van lokalen 9 en 10, de 
lagere school en het 
volgende woonhuis, heeft 
René in de twee weken 
dat hij er was, ook de 
sectie voorzitters en een 
aantal docenten getraind 
in het houden van 
Intervisie bijeenkomsten.  
In totaal zijn 4 dagdelen 
daaraan gewerkt. De 
docenten hebben nu een 
schema waarmee ze 
volgende intervisie 
bijeenkomsten kunnen 
houden. 
 

     
      Intervisie is een manier om 
met collega's diepgaand over 
problemen te praten en te leren 
van elkaars aanpak. Eén collega 
brengt een probleem of vraagstuk 
in. De anderen bevragen haar of 
hem over alle aspecten van het 
probleem, waardoor het zo 
duidelijk mogelijk wordt. Daarna 
doet ieder één of meer 
oplossingen aan de hand. Degene 
die het probleem ingebracht heeft 
kan nu uit die aangeboden 
oplossingen zelf kiezen wat het 
beste bij hem past in deze situatie. 

http://www.lusulu.nl/


 
          Op 5 mei sloot de school de eerste periode van 
2007 af. Dat was ook voor Steffen ongeveer het einde 
van zijn werkperiode daar. Op de website 
www.steffenlusulu.waarbenjij.nu kun je lezen dat hij 
nog een paar dagen heeft doorgewerkt om de zaak echt 
zover te krijgen dat hij met een goed gevoel Lusulu kon 
verlaten. Nou ja, een goed gevoel?, het zal hem veel 
pijn gekost hebben. Hij heeft er veel nieuwe vrienden 
gemaakt. Dankzij de steun van het Emelwerda college 
heeft hij de elektrificatie van de school professioneel 
kunnen aanpakken. Daarbij is hij geholpen door een 
ouder, tevens de voorzitter van het school 
ontwikkelingscomité, en enkele leerlingen. Die hebben 
in de afgelopen maanden een training gehad van Mister 
Steffan in onderhoud in het algemeen en speciaal voor 
elektra en water. Want ook de kapotte waterpomp is 
door Steffen in de loop van de tijd gerepareerd 
 
 

 
Vrijwilligers: 

Steffen is klaar 
 

 
Steffen en Alec sluiten het kantoor van 

de Headmaster aan 

 
          Resy is docente bij 
de Pasvorm en weet alles 
van hygiëne, gezondheid 
huishouding, en dergelijke. 
Ze heeft een programma 
ontwikkeld voor ongeveer 5 
weken waarin ze groepen 
leerlingen en docenten in 
deze aspecten wat nieuwe 
inzichten wil bijbrengen. 
Maar daarnaast heeft ze 
ook een pakket breinaalden 
bij zich en wol, om een 
brijclubje op te zetten. In 
Juni en Juli kan het knap 
koud zijn, ook in 
Zimbabwe. 
 
 

 
Vrijwilligers: 
Resy en Ans 

 
Resy Naninck en Ans 
Seegers gaan van 7 
mei tot medio juni 
namens de Pasvorm in 
Arnhem (onderdeel van 
ROC Rijn IJssel) 
lesgeven in Lusulu. 

 
          Ans is ook docente bij de 
Pasvorm. Haar specialisatie ligt in 
sociale vaardigheden. Dus op dat 
gebied heeft zij trainingen en 
workshops voorbereid zowel voor 
leerlingen als voor docenten. Beter 
omgaan met jezelf en met elkaar, 
assertiviteit, communicatie, daar 
gaat het over. Maar ook Ans 
brengt iets 'extra' mee, zij is 
namelijk ook yoga docente en gaat 
op dat gebied de mensen in Lusulu 
iets heel nieuws leren. 
 

 
Vrijwilligers: 

Uit Nieuw 
Zeeland! 

 

          Voor het najaar loopt er 
al weer een nieuwe vrijwilliger 
'zich warm te draaien'. Zwerus 
Brandsma. Hij woont in Nieuw 
Zeeland maar komt 
oorspronkelijk uit it Heidenskip 
in Friesland. Pietie (bestuurslid) 
en  Hein ontmoetten hem 
afgelopen zomer. Hij was kort 
daar voor in Zimbabwe geweest 
en wilde er graag 'iets gaan 
doen'. Zo is het gekomen. 
 

          Zwerus Brandsma is een all 
round vakman, bouwen, techniek, 
motoren, installatie, hij weet overal 
van. Hij kan de gemeenschap in 
Lusulu dus geweldig van dienst zijn, 
zowel op de High School als bij de 
bouw van de Lagere school die 
binnen kort gaat starten 

 
          Bij het eind van zijn bezoek sprak René met de 
schoolleiding af zo snel mogelijk meer cement te 
bestellen. Er waren nog 65 zakken cement op school 
aanwezig om stenen van te maken. Dat doen de ouders 

 
Tegenvallers: 
Geen cement 
Geen regen 

 



zelf, als vorm van schoolgeld. Uit 1 zak worden 
ongeveer 25 stenen gemaakt. Voor de bouw van een 
nieuwe woning en een lokalenblok voor de Lagere 
School, zijn nog zeker 250 zakken cement nodig.  
Helaas, de organisatie van het wereldkampioenschap 
voetbal in 2010 in Zuid Afrika vraagt zoveel 
bouwactiviteit dat cement een erg schaars goed is 
geworden. Het is vrijwel niet meer verkrijgbaar of 
tegen woeker prijzen. Via een bevriende relatie zijn we 
nu aan het proberen rechtstreeks bij de cementfabriek 
nog 600 zakken te kopen, dan is er gelijk genoeg voor 
de vloeren en het stucwerk 

          Het heeft in Zimbabwe dit 
seizoen weer veel te weinig 
geregend. Iedereen houdt zijn hart 
vast voor de te verwachten 
gebrekkige oogst.  
En dat gecombineerd met de toch 
al zo hoge prijzen maakt het voor 
de mensen in deze streek wel erg 
moeilijk. 
 

          De grootste tegenvaller is natuurlijk die onmogelijke inflatie. Officieel rond de 2000%, 
maar gewoon in de winkels maakten we in de periode januari - medio april al een devaluatie 
van de Zimbabwaanse dollar mee van 
Ongeveer 8x. Als dat zo doorgaat kom je op een inflatie van wel 4 of 5000% uit. Eigenlijk snapt 
niemand hoe dat dan moet gaan. Als je vandaag geld hebt, moet je het vandaag ook uitgeven, 
want voor de volgende week is de prijs al weer verdubbeld! 
 
 
 
 
 

 
 

Lusulu Shopping Centre 

 

 
  Sportdag, het 'Emelwerda team' tegen het Lusulu 

team 
 
 
 
 

                  De Money Marathon 
loopt fantastisch. Vooral al die leuke 
en spontane reacties van veel 
mensen. Er is momenteel al meer 
dan € 22.000,- binnen en dan wordt 
dat natuurlijk nog door Wilde Ganzen 
vermeerderd.  

 
 
    
ACTIES 

 
 
We zijn nog wel op zoek naar wat 'grotere' 
sponsors, bedrijven, scholen, instellingen, 
personeelsverenigingen. Die kunnen misschien 
wat makkelijker met elkaar de duurdere dagen 
opvangen. Heb je een tip voor ons? Stuur een 
mailtje aan info@lusulu.nl of aan r.l.h@tip.nl, of 
bel ons even, 0593 543 340 / 06 1919 2131. 

          Alle sponsor acties van dit jaar 
worden in principe verbonden aan het 
Marathon-project. Maar voor 2008 staan er 
al veel nieuwe plannen op stapel. Zowel 
met scholengemeenschap Panta Rhei in 
Amstelveen als met het roc Friesland 
College. Met name daar lijken grootse 
dingen te kunnen gaan gebeuren. 
Spannend! 
 
 
          Tot slot komen we in de volgende 
nieuwsbrief met plannen voor het 
inzamelen van goederen voor de scholen. 
Ook daar gaat roc Friesland College ons bij 
helpen. 

 

mailto:info@lusulu
mailto:r.l.h@tip.nl

