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js gewonnen: 
 High School heeft een prijs gewonnen voor de beste infrastructurele 
keling. Daar is de school heel trots op, maar wij zeker ook, want het is aan de 
ng te danken dat er zo veel en zo goed gebouwd wordt. En die prijs is een 
d gebouw! De School Development Committee, heeft gekozen voor het laten 
n van een tweede slaaphuis. En daarmee hoeven wij (Stichting Lusulu) dat dus 
eer te doen.  

 vergadering met de oudercommissie hebben we daarop afgesproken dat de 
ng ‘doorstapt’ naar de volgende prioriteit en dat is schoolmeubilair en 
eken. Na overleg met het bestuur en Wilde Ganzen heeft René in de tijd dat hij 
as voor 4 klaslokalen meubels gekocht, plus voor alle lokalen tafels en stoelen 
e docenten. En in totaal ongeveer 4000 leerboeken plus de bijbehorende opslag 
. Een investering van totaal een kleine € 10.000. 

 Basisschool gaat van start:
eeft veel voeten in de aarde gehad, maar het gaat nu echt gebeuren. Op 7 
i 2008 gaat de basisschool in Lusulu van start. In Nederland is door een aantal 
cholen geld bijeengebracht voor de bouw van een basisschool in Lusulu. Wilde 
n heeft hier  61% bij gedaan. 
in Lusulu nog geen basisschool, kinderen moeten daarvoor 7 km lopen. Toen 
in oktober aankwam had hij het geld ‘op zak’. Cement hadden we in juni al 
bezorgen. De ouders hadden inderdaad de stenen ook al gemaakt. Maar de 
narij werkt in Zimbabwe erg traag. De nodige papieren waren nog niet in orde. 
heeft er tijd en energie in gestoken om, samen met de directeur, te gaan praten 
t provinciaal bestuur. Dat hielp: er werden ferme toezeggingen gedaan. Maar 
 de opdracht de school per 7 januari te openen. De onderwijs inspecteur 
mde ter plekke een directeur en gaf ons ‘opdracht’ te starten in een 
oorziening en de bouw zo snel mogelijk te verwezenlijken. 
, het is gelukt!! 
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3. Appreciation fonds / scholarships 
 

Het bestuur heeft een ‘waarderings- en 
stimuleringsfonds’ ingesteld. We kregen 
regelmatig verzoeken om opleidingen van de 
(meestal onopgeleide) docenten te 
sponsoren. Incidenteel gingen we hierop in. 
Uit dit fonds betalen we een kerstbonus,  
studiebeurzen voor leraren, en studiebeurzen 
voor leerlingen. 
Overwegingen zijn dat we onze waardering 
willen tonen voor het doorzettingsvermogen 
van de mensen die in Lusulu werken, dat we 
mensen aan de school willen binden en 
(kans)arme maar veelbelovende leraren en 
studenten meer kans willen geven. 
In 2007 hielpen we drie docenten met een 
beurs. Jonge, ongekwalificeerde mensen, 
wezen, kostwinners. Daar gaan we in 2008 
mee door. Het gaat om een student HRM, nu 
in zijn laatste jaar, een docent 
aardrijkskunde, nu 3e jaars, en een leraar 
engels die in 2008 gaat starten.  
 
Als je aan zoiets begint is het hek van de 
dam natuurlijk. Er zijn nog wel 5 of 6 
aanvragen van  

docenten die in aanmerking willen komen 
voor een studiebeurs. Voor een korte cursus, 
of voor een 4 jarige vakopleiding. Ons fonds 
is echter (nog) beperkt. 
Zijn er mensen of teams die een docent 
willen adopteren? Neem contact op met 
Elzelien of René of één van de andere 
bestuursleden. Adoptie kost ongeveer € 100,- 
per jaar 
 
Zo adopteerde het team ‘Detailhandel’ 
van het Noorderpoort College te 
Stadskanaal een collega die een 
opleiding voor economie docent doet. 
Ook vanuit het Friesland college is 
sponsoring toegezegd. 
 
In 2008 mogen twee meisjes op onze kosten 
een beroepsopleiding doen bij het Young 
Africa Skills Centre. Ook worden individuele 
leerlingen incidenteel gesteund. Wil je daar 
aan bijdragen? Schoolgeld + een uniform 
voor een leerling van Lusulu High School kost 
ongeveer € 50,- per jaar. 

 

 
4. Het Masters House:
Het zesde woonhuis is zo’n beetje klaar nu. Het is het 
huis voor de directeur, de adjunct en voor eventuele 
gasten en vrijwilligers. We ‘leenden’ tot nu toe altijd 
een kamer van één van de docenten, maar die moest 
dan dus een tijdje uit zijn kamer. Zeker, Steffen heeft 
de kamer van Gift Munkombwe prachtig opgeknapt, 
maar krap is het wel als je daar met z’n tweeën enkele 
weken in moet bivakkeren. De directeur woont tot nu 
toe nog steeds in het kantoor, zonder keuken, zonder 
sanitair, met vrouw en sinds enkele weken ook een 
dochtertje.  
De adjunct woont in een hut op 2 km afstand.  
Nu is er een huis gebouwd met voor elk een 
woonkamer met veranda, twee slaapkamers, een 
keuken en een badkamer. Het gastenverblijf heeft 
twee kamers, waarvan één met open keuken en een 
badkamertje. Er is stroom aangelegd, de 
wateraansluiting is de finishing touch. Er is zelfs een 
septic tank gegraven, dus er komen echte toiletten en 
douches! 
 

 
5. De Kerstman    
Ook in Lusulu is de kerstman 
geweest. Wel een beetje vroeg, want 
hij was er op 16 november al. Maar 
aangezien de kerst / zomer vakantie 
daar al op 6 december begon en er 
veel leraren in de laatste week van 
november examens moesten doen in 
Bulawayo, was het kerstfeest op 16 
november gepland. De kerstman had 
voor elk personeelslid en voor de 
leden van de oudercommissie een 
enveloppe met een persoonlijke 
boodschap en een ‘13e maand’.  
Uit de brief van meneer Ndhlovu aan 
Elzelien: “From the look of things 
most if not all members, teaching 
and non teaching, breathed a sigh of 
relief and I could feel the sence of 
belonging to Lusulu High School. 
Thanks to Father Christmas and the 
rest of the board members, - 
especially the chairlady! 
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6. Vrijwilligers aan het woord 
Ans Seegers en Resi van Vooren zijn twee docenten van het ROC Arnhem, die twee 
maanden  als vrijwilligers in Lusulu gewerkt en gewoond hebben. 
 
Een stukje uit mijn dagboek van onze tijd als gast van Lusulu Highschool  
 
’Donderdag 7 juni 2007: 
Vanochtend rond 5 uur werden we wakker van gerommel van pannen in de keuken. Het is Oniwe, 
een medehuisbewoonster, die al in de weer is met het maken van een vuurtje buiten om water te 
koken, zodat de anderen zich om 6 uur kunnen wassen. Er is al enkele weken geen elektriciteit 
meer. Dat betekent dat ook de waterpomp niet kan draaien en er dus geen water uit de 4 kranen, 
die het terrein rijk is, kan stromen. Dus lopen met een emmer op je hoofd naar de bron, die een 
kilometer verder op in een paradijselijk stukje groen ligt. Het halen van water is  vrouwen- en 
meisjeswerk. Je snapt wel, dat wij dat niet kunnen, en gelukkig mogen we wat water gebruiken 
van onze huisgenoten. Je gaat dus al snel zuinig om met water; voor het ene kopje koffie dat we 
ons per dag  veroorloven, om jezelf te wassen met een bakje op het toilet, water om je kleren te 
wassen, en water om te koken. 
 
Maar dat betekent ook koken op het vuurtje buiten, en ’s avonds samen met je huisgenoten 
rondom het vuurtje zitten, waar dan gezongen wordt.  
Om 6 uur zoals gewoonlijk eruit voor het prachtige schouwspel van de zonsopgang. Het is iedere 
ochtend weer heel fascinerend. Daarna onze yoga oefeningen buiten bij ons huisje. Langzaam 
komen er wat docenten en leerlingen meedoen. Ook die ene gehandicapte leerling met een 
poliobeentje en als vervanging een ijzeren kruk. Hij doet zoveel mogelijk oefeningen mee. Een 
trouwe leerling.  
Daarna ons ontbijtje en naar school. Vandaag social skills aan de 5e klas. Ze hebben de opdracht 
gekregen om zelf een gedicht te schrijven en dit te presenteren voor hun klas. Dit heb ik van 
tevoren met hen geoefend. Ik ben benieuwd. Om hen te stimuleren tot schrijven heb ik ze 
voorzien van papier, want, net zoals alles, is ook dit schaars. Ik ben benieuwd…….. 
Een voor een komen ze binnendruppelen, alhoewel, niet binnen, maar naar de plek onder de boom, 
waar hun klaslokaal is. Voor mij heerlijk buiten, voor hen bij gebrek aan beter. Tijdens de 
presentaties van hun gedichten, die overigens boven verwachting mooi, lang, diepzinnig, vol humor 
en soms religieus getint zijn, loopt er af en toe een koe tussendoor, maar daar kijken de 
leerlingen niet meer van op, ze leven in eenheid met de natuur……’’    
 
Ans Seegers  
 
Ps.  De gedichten zijn gebundeld door ROC Arnhem en worden te koop aangeboden voor het 
goede doel:  Stichting Lusulu . Ook staan er foto’s bij voor een impressie van de voordrachten en 
van de school zelf.  
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7. Financiën 
 
Leveranties

 
  

Stichting LUSULU – Onderwijsontwikkeling in Zimbabwe 
 

Na de levering van 450 zakken cement in 
mei en de verdere bouwmaterialen voor 
het ‘Mastershuis’ in juli is er in de 
afgelopen maanden bezorgd: 
• Elektriciteitsmateriaal voor 2 lokalen en 

voor het ‘mastershuis’; 
• 90 twee persoonstafels / bankjes voor 

leerlingen; 
• 10 docenten tafels en stoelen; 
• 30 boeken kasten; 
• 4000 leerboeken; 
• Bouwmateriaal voor twee klaslokalen 

voor de basisschool; 
• 600 zakken cement voor afbouw van 

de basisschool en voor stenen voor het 
landbouw lokaal. 

Je ziet, ze hoeven daar niet stil te zitten 
want het geld van de Money Marathon 
wordt flink besteed. 
 

 
 
 

Money Marathon. 
De Money Marathon is een groot succes. Om te 
beginnen kunnen we zeggen dat er bijna € 
40.000 is binnen gekomen en daar komt dus een 
fikse subsidie van Wilde Ganzen bij. Er waren erg 
veel leuke en enthousiaste, spontane reacties van 
veel mensen. Grote en zeer verassende klappers 
waren natuurlijk de sponsorloop van de 
basisschool de Zuiderenk, die meer dan  € 5000 
opbracht, en die van het Emelwerda College, met 
een opbrengst van € 16.000.  Maar ook al die 
verjaardagen in het teken van Lusulu, feesten, 
bijeenkomsten. En natuurlijk het hele Friesland 
College project dat een rechtstreeks gevolg is van 
de Marathon. 
Er is ook wel een domper. Helaas heeft de NCDO 
onze project aanvraag afgewezen. Omdat ze 
teveel aanvragen hadden dit jaar en wij te weinig 
aan publiciteit deden. Dus gaan we volgend jaar 
eerder aanvragen en nog meer aan de weg 
timmeren. 
Overigens staat de kalender nog op de 
website, er staan nog dagen open, en we 
hopen dat die nog ingevuld worden! 

 
8. Acties 
 
Het Friesland College in Lusulu 
 
In de vorige nieuwsbrief schreven we over de plannen van het Friesland College ROC om bij te 
dragen aan ons project. De school heeft zich tot doel gesteld om dit schooljaar fondsen en 
middelen te werven om een landbouwpraktijklokaal te (laten) bouwen. Bert van Oosten, docent 
van het Friesland College, is in oktober een paar dagen met René in Lusulu geweest om er samen 
achter te komen wat er daar nodig is voor dit onderwijs en om na te gaan wat het Friesland College 
kan bijdragen in geld en in natura.  
 
Het is de bedoeling dat 1 mei 2008 een zeecontainer vertrekt met materialen en gereedschappen 
voor Lusulu. Verder wil de school geld inzamelen om in Zimbabwe datgene te kunnen aanschaffen 
wat daar het beste kan worden gemaakt of gekocht. 
 
Het is de bedoeling dat álles wat het Friesland College bijdraagt, wordt uitgevoerd door cursisten 
(motto: jongeren voor jongeren en: cursisten werken ook aan hun eigen ontwikkeling als ze als 
onderdeel van hun opleiding activiteiten voor Lusulu doen).  
De initiatieven van het Friesland College zijn te volgen via de site: www.leeuwardenvoorlusulu.nl 
(ontwikkeld door een ICT-cursist van de school). Daarop zullen ook de acties worden vermeld die 
het Friesland College samen met andere scholen en bedrijven in Leeuwarden gaat oppakken.  
 
Begin november hebben ongeveer 30 cursisten (van de opleidingen Zakelijke Dienstverlening en 
Werken met de Stad) in twee dagen tijd 600 euro (en ander materiaal) ingezameld met diverse 
activiteiten. Het was een competitie tussen (groepen) cursisten, die daarmee een cadeaubon 
konden verdienen. Twee van de zes prijswinnaars hebben hun bon weer ingeleverd: voor Lusulu! 
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Leerlingen in Lusulu hebben gezongen, de dagen dat Bert er was. Hiervan heeft hij opnames 
gemaakt, waarvan door leerlingen van de opleidingen Pop en Media en ICT van het Friesland 
College een professionele CD wordt gemaakt. Deze CD is vanaf 1 januari te koop. Daarmee is dit 
mogelijk een eerste co-productie van leerlingen uit Lusulu en cursisten uit Leeuwarden. 
 
De komende tijd wordt onder meer Engelstalig lesmateriaal voor het landbouwonderwijs 
ingezameld, en wordt de zeecontainer, die niet alleen gaat dienen als vervoermiddel, door 
leerlingen van het Techno Lyceum ingericht als onderhoudswerkplaats.  
Om landbouwonderwijs in de praktijk mogelijk te maken, moet de watertoevoer zeker zijn, daarom 
zullen in de zeecontainer zonnepanelen worden vervoerd om de stroomvoorziening van de 
waterpompen (die ook meegaan) te garanderen. In de container wordt de meet-en 
regelapparatuur voor de zonnepanelen geplaatst. Het is de bedoeling dat een docent en twee 
cursisten van het Friesland College komende zomer meegaan naar Lusulu om de zonnepanelen en 
de techniek te installeren en om hun kennis hierover, over te dragen.  
Ook gaan een docent en een derde cursist mee om het werk van Ans en Resy te vervolgen.  
 
Bert is inmiddels weer enkele weken terug. Hij heeft in Lusulu film- en geluidopnames gemaakt. 
Wat op Bert veel indruk heeft gemaakt is dat de mensen op Lusulu Highschool zeer betrokken 
waren: er was spirit, kracht, ondanks de slechte economische situatie. Men zei hierover: ‘er zijn 
zoveel mensen die vanuit Nederland naar ons toe komen, dan moeten wij toch wel de moeite 
waard zijn  …. en daar gedragen we ons naar’.  
 
Meer informatie over de activiteiten van het Friesland College:   
www.leeuwardenvoorlusulu.nl of via Bert van Oosten: leeuwardenvoorlusulu@fcroc.nl  
(06-45480204) 
 
Wilde Ganzen vriendenmiddag. 
14 December was de Wilde Ganzen 
Vriendenmiddag te Assen. Er waren ongeveer 
100 gasten. Wilde Ganzen legde eerst duidelijk 
en uitvoerig uit hoe en waarom men werkt. 
Daarna kreeg Elzelien het woord om vanuit de 
praktijk de samenwerking met WG te belichten. 
Dat heeft ze prima gedaan, want na afloop 
kreeg ze een donderend applaus en stroomden 
er ook de nodige giften nog weer binnen. Goed 
voor de publiciteit natuurlijk. 
 

Acties op Panta Rhei 
Op scholengemeenschap Panta Rhei in 
Amstelveen wordt ook nog regelmatig voor 
ons actie gevoerd. Zo hebben leerlingen uit 
de 4e klas VMBO een zwemmarathon 
georganiseerd voor de 3e klassers. Bij het 
schrijven van deze nieuwsbrief is de 
opbrengst nog niet bekend, maar de 
leerlingen en docenten zijn erg enthousiast. 

 

Plannen voor 2008 die nu al vast staan: 
-     afbouwen ‘mastershuis’- sanitair; 
- (af)bouwen twee klaslokalen basisschool; 
- bouwen landbouw praktijklokaal door  

Friesland College; 
- aanleggen van landbouw praktijk grond en 

installeren van pomp en irrigatie systeem; 
- Bouwen van het tweede slaaphuis door 

ZDPC; 
- Container met landbouw materiaal 

verschepen van Leeuwarden naar Lusulu 
door roc FC; 

-    Bezoek van een delegatie van docenten en  
leerlingen van roc FC aan Lusulu. 

In de pen zit verder: 
- bezoek van twee docenten uit Lusulu 

aan Nederland /Friesland College; 
- bouw van een huis voor 8 leraren; 
- bestellen van nog ongeveer 3000 

leerboeken, dan hebben we voor alle 
vakken gemiddeld één leerboek per 
twee leerlingen; 

- leerboeken voor docenten, onderwijs 
ondersteunend materiaal. 
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9. De situatie in het land

De situatie in Zimbabwe verbetert nog niet, in tegendeel. De inflatie en alle waanzinnige 
financiële maatregelen maken zeer veel mensen armer. Het salaris van een leraar is 
inmiddels gedaald naar een halve US$ per dag. En om dat salaris op te halen bij de bank 
kost aan reiskosten een half maandsalaris! Of ter vergelijking: een docent verdient 
ongeveer 200 broden per maand. Toch zijn er ook mensen die verschrikkelijk veel aan de 
crisis verdienen. Met name geld handelaren!  
Reizend door het land kom je echter geen geweld tegen. René zegt zich overal veilig te 
voelen, je leest en hoort nooit over moordpartijen, rellen en dergelijke. De mensen zijn 
gelaten, de oplossing moet maar ‘van God’ komen. “We bidden”, is een veel gehoord 
antwoord. 
In 2008, maart of juni, zijn er verkiezingen. Die gaat Mugabe weer winnen, daar twijfelt 
niemand aan. Want de intimidatie  van andersdenkenden werkt al zo lang!  
Ondertussen heeft het al flink geregend, dus kunnen de mensen wat eten verbouwen. In 
Lusulu is dat toch al een zegen. Er is altijd water, dus echte honger hebben de mensen er 
niet. Dat is beter dan in de stad. Wel is de levensverwachting inmiddels gedaald van 69 
jaar naar 34 jaar in tien jaar tijd! Dat is vooral te wijten aan AIDS. Daardoor en door de 
emigratie krimpt de bevolking. Officieel zijn er al 3 miljoen Zimbabwanen in het 
buitenland, dat is 25% van de bevolking. En daar draait dan feitelijk de economie op: die 
sturen geld naar ‘huis’, in harde valuta. Daar kunnen mensen dus weer mee kopen, maar 
omdat er zo weinig geproduceerd wordt, stijgen dan de prijzen weer. 
 
Elzelien van Duijn, voorzitter. 
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