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1. Van de Voorzitter 
 
Een nieuwsbrief over een land dat bijna dagelijks in het nieuws is, met de meest vreselijke 
berichten. We hebben er geen woorden meer voor. Het werk van onze stichting wordt erg 
bemoeilijkt door de omstandigheden (waarover u in deze nieuwsbrief meer leest). 
Toch is er in november een hele groep vrijwilligers naartoe geweest. Ze konden er werken, ook 
al blijkt dat we moesten beginnen met noodhulp. Eten, transportkosten, zaaigoed. 
Het allerbelangrijkste is, dat de mensen zich gesteund voelen, en ons steeds weer vragen hen 
niet in de steek te laten. Wij gaan door. We hopen op uw belangstelling en steun te mogen 
blijven rekenen. 
 
Ik hoop dat u deze (lange) nieuwsbrief met plezier leest, en ik wens u prettige feestdagen en 
een goed nieuw jaar toe. 
 
2. KORT NIEUWS 
 
Er is veel gebeurd in het afgelopen half jaar, bezoek uit Lusulu, acties, een missie naar Lusulu, 
de container is verstuurd. En er zijn verkiezingen geweest in Zimbabwe met tot nu toe geen 
goede gevolgen. 
Goed nieuws is natuurlijk dat de container met irrigatie materiaal, hekwerken, gereedschap en 
verder allerlei spullen voor de scholen in Lusulu op 15 november is aangekomen in Lusulu en 
onder grote belangstelling is uitgepakt. De vier mensen van en namens het Friesland College 
hebben hun best gedaan om het pompsysteem op zonne-energie in werking te krijgen. Helaas 
is dat nog niet gelukt. Daarover verderop iets meer. 
Door de metselaars en ouders van de basisschool is hard gewerkt aan de bouw van het eerste 
lokalenblok. Eind oktober was het regendicht en begonnen de mensen juist aan de afwerking, 
ruiten plaatsen, stucwerk, deuren afhangen en dergelijke.  
Op 3 november werd de plaats waar de basisschool gebouwd wordt getroffen door een kleine 
tornado. Daardoor is 25% van het dak afgeblazen. Dat wordt gemaakt van zinken golfplaten, 
enkelen daarvan zijn gewoon kapot gescheurd door de kracht van de wind. 
Gelukkig hebben we snel 40 nieuwe platen kunnen bestellen en laten bezorgen. Hopelijk 
kunnen de leerlingen toch in januari of februari in de klaslokalen hun lessen volgen en hoeven 
ze niet meer onder een boom te zitten. 
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Slecht nieuws is dat de economische situatie in Zimbabwe ernstig is verslechterd. Het publieke 
leven ligt stil, dat wil zeggen alle door de overheid georganiseerde zaken zoals ziekenhuizen, 
scholen, plaatselijk bestuur, ambulance, brandweer, watervoorziening, elektriciteit. Het is 
vrijwel allemaal tot stilstand gekomen. De Lusulu High School was de laatste school in het 
Binga District die sloot, in september. Docenten konden met het weinige salaris de busreis van 
Bulawayo terug naar Lusulu niet meer betalen. Dat kost inmiddels drie maandsalarissen. 
Ouders hebben te weinig geld en eten om hun kinderen nog maïsmeel mee te geven. Formeel 
is de school niet gesloten, maar er werd niet gewerkt.  
Vanaf 10 november werden er echter wel examens afgenomen. Ruim drie kwart van de 
docenten was inmiddels terug op school en ongeveer twee derde van de leerlingen uit de 
examen klassen.  
Voor iedereen die aan het werk was, hetzij in de bouw of de hulp bij het irrigatie project of bij 
het organiseren van de examens, hebben we een ‘food for work’ programma opgezet.  
 
 
3. Bezoek uit Lusulu.  
 
17 mei 2008 was een bijzondere dag. Dumisani Ndhlovu, de headmaster, en Sikhulile 
Khumalo, hoofd sectie landbouwvakken, kwamen aan op Schiphol. Voor het eerst kwam er 
een delegatie van Lusulu bij ons op bezoek. Op initiatief en kosten van het Leeuwarden voor 
Lusulu project. De opdracht voor Dumisani en Sikhulile was te ondersteunen bij fondsen 
werving, voorlichting te geven, goodwill te kweken en te leren over het Nederlandse onderwijs 
systeem. 

 
In 14 dagen tijd hadden we 
een propvol programma 
voor ze gemaakt. Via 
Amersfoort en Amsterdam 
gingen ze naar Leeuwarden 
/ Friesland College; 
Emmeloord /Emelwerda 
College; Arnhem / roc Rijn 
IJssel en ten slotte waren ze 
nog een paar dagen in 
Beilen.  
Ze waren bek af toen ze op 
2 juni weer vertrokken. Er 
werden veel goede 
contacten gelegd. 

 

 
 

 
Dumisani loopt de kwart 
marathon in Leeuwarden 

In Leeuwarden voor het 
irrigatie project van 
‘Leeuwarden voor Lusulu’. In 
Emmeloord werd geleerd over 
de Nederlandse aanpak van 
huishoudkundige vakken, zo 
ook in Arnhem. Daar werden 
ook nieuwe plannen en 
afspraken gemaakt voor de 
opzet van een huishoudkunde 
afdeling in Lusulu (zie 
Hoofdstuk 6)  
Namens de basisschool in 
Lusulu werden de Stapstien in 
Nye Mirdum en De Zuiderenk 
in Wijster bezocht. 
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4. De Basisschool wordt gebouwd 
 
Nadat er door de ouders zand en grind 
was geleverd zijn er ongeveer 2500 
stenen gemaakt voor de bouw van het 
eerste lokalenblok. Een terrein van 12 
ha is ‘schoongemaakt’ dat wil zeggen 
van bomen en struiken ontdaan. Na het 
graven van de fundering zijn de muren 
opgetrokken. In die zelfde tijd hebben 
we het materiaal voor de ramen en 
deuren en voor het dak laten bezorgen. 
In oktober was het gebouw regen dicht.  

 
Schade van de tornado op 3 november aan de 

basisschool 
De tornado van 3 november heeft echter veel schade aangericht, een groot deel van het dak 
aan de Zuidzijde van het gebouw is uit de spijkers gerukt. Zelfs dakbalken waren als 
lucifertjes geknapt. Enkele dagen later was René in Lusulu en kon met de oudercommissie de 
schade opnemen. René heeft in Bulawayo 40 nieuwe platen kunnen bestellen en laten 
bezorgen, samen met de 600 zakken cement die voor de beide scholen besteld waren. Helaas 
heeft een tweede storm nog meer platen van het dak afgeblazen. Men probeert nu maximaal 
met het beschadigde materiaal het dak verder te repareren.  
Daarna kan de afwerking verzorgd worden. We hopen dat in het nieuwe jaar de lokalen snel in 
gebruik genomen kunnen worden. 

 
 

 

 
 

5. Het landbouw project 
 

‘Leeuwarden voor Lusulu’ 
 

 
De container met het irrigatiesysteem op zonne panelen, hekwerken en allerlei school-, 
kantoor- en huishoudelijke spullen is uiteindelijk op 15 november in Lusulu aangekomen en 
uitgepakt. Dat had veel voeten in de aarde, maar dat ‘leed’ hoort erbij in een 
ontwikkelingsland als Zimbabwe. 
In Lusulu was de fundering voor de klaslokalen gegraven en ook een ‘ramp’ waar de 
vrachtauto achteruit in kon rijden om vervolgens de container zelf zo op de grond ‘er af te 
kunnen schuiven’. Weliswaar op de dag dat ze eigenlijk terug zouden vliegen naar Nederland, 
begonnen de mannen van het Friesland College, Peter, Erwin en Johannes, samen met de 
vrijwilliger Hein aan de opbouw van de zonnepanelen en het installeren van de pomp. Helaas 
niet geheel succesvol. Er ontbrak noodzakelijk meet- en regel apparatuur, en ook de 
beveiliging was door gebrek aan stroom niet in orde te maken. De installatie is getest, de 
uitkomsten zijn genoteerd en mee naar Nederland genomen om verdere maatregelen te 
bedenken om water in de tanks te krijgen. Dat is zo’n 30 meter hoger en 500 meter van de 
pomp. In een volgende missie zal het werk afgemaakt moeten worden. Ook kan dan het 
beveiligingssysteem met schrikdraad worden geïnstalleerd. 
Inmiddels is er een akker afgezet en ontgonnen om landbouw te starten. Er is 15 kg maïs 
zaad aan de school beschikbaar gesteld om in elk geval voldoende maïs te verbouwen. 
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Fundering landbouw 
lokaal 

Zodra het regenseizoen 
ophoudt in januari kan er weer 
verder gebouwd worden aan de 
lokalen. Begin 2009 moeten de 
twee 10.000 liter tanks 
geleverd worden. En dan 
moeten we de installatie 
opnieuw aansluiten! 
 Ploegen 

 
 
6. Steunfonds 
 
Della en Florence hebben het fantastisch gedaan op Young Africa Skills Centre. Zelf zijn ze 
reuze enthousiast, maar ook hun docenten en de leiding van het centrum zijn zeer tevreden 
over ‘onze meiden’.  
Della heeft een opleiding ‘dress making’ gevolgd en is als één van de besten geslaagd. Zij kan 
nu in Lusulu aan het werk om onder andere uniformen voor de kinderen van de lagere school 
te maken. In de container die in november is aangekomen, zaten voldoende naaimachines om 
ook een klein bedrijfje op te zetten. 
Florence heeft ‘leerbewerking’ gedaan. Dat is misschien moeilijker in Lusulu in de praktijk te 
brengen. Maar ze heeft speciaal aandacht besteedt tijdens haar opleiding aan 
handvervaardigde producten, zowel schoenen als tassen. Ook zij is van plan in Lusulu een 
toekomst op te bouwen. 
 
Drie docenten zijn bezig met de afronding van hun studie. Methuli Ndhlovu rondt in december 
zijn studie aardrijkskunde af. Rueben en Robson doen in de eerste helft van 2009 hun 
afsluitende praktijk opdrachten. 
 
We hebben weer enkele nieuwe studenten opgenomen. 
Mevrouw Sukuoluhle Mudimba start in december 2008 haar 
opleiding voor sectiehoofd Huishoudkundige Vakken, haar 
college Yvette Ngwenya gaat de docenten opleiding voor mode 
en kleding doen. Deze beide dames studeren op initiatief en 
kosten van “De Pasvorm” van ROC Rijn IJssel. 

 
 

Isaac Munkuli start met een vervolg opleiding voor zijn Science Masters. 
Inmiddels zijn al die opleidingen wel erg duur geworden. De meeste moeten betaald worden in 
US dollars. Met hulp van Piet en Ineke te Velde in Bulawayo en Goof de Jong in Harare, lukt 
het steeds om de rekeningen betaald te krijgen. 
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 7. Nieuwe plannen 
 
Prioriteit heeft natuurlijk het afmaken van het irrigatie 
systeem. Daarvoor moeten we eerst verder overleggen 
met de leverancier (januari 2009) en mogelijk in het 
voorjaar iemand opnieuw daar heen sturen om samen 
met een kleine groep technici ter plaatse het geheel 
operationeel te krijgen. 
Er wordt gewerkt aan de afbouw van de eerste lokalen 
voor de basisschool, de bouw van klaslokalen voor 
landbouwkunde en een veld voor landbouw lessen, 
inclusief irrigatie systeem. Daarnaast, gesponsord door 
de EU, wordt er gebouwd aan een tweede slaaphuis 
voor meisjes. 

 
Fundering tweede slaaphuis 

Met de oudercommissie van de basisschool is afgesproken om zo snel mogelijk een tweede 
lokalen blok te bouwen en daarna een docenten huis. 
Met de leiding van de High School is afgesproken in 2009 eerst het landbouw lokaal en het 
tweede slaaphuis af te maken, en het irrigatie systeem natuurlijk. In 2010 gaan we dan 
werken aan de bouw van het Huishoudkunde lokalen blok. Fondsen werving daarvoor start in 
2009. 
In het kader van dit project Huishoudkunde zullen waarschijnlijk ook weer docenten vanuit 
Lusulu naar Nederland komen. 

 
 
8. Vrijwilligers 
 
Wat betreft het sturen van vrijwilligers lijkt de tijd daar nu niet gunstig voor. Voor de 
basisschool al helemaal niet. Dat moet nog zeker een jaar wachten. Ook voor de middelbare 
school zal het voor nieuwe vrijwilligers erg moeilijk zijn.  
 
In Nederland hebben we ook vrijwilligers nodig. Voor ondersteuning van de nieuwsvoorziening, 
pers / media en communicatie, voor opzetten en uitvoeren van acties, voor fondsen werving. 
Belangstelling? Zoek svp. contact met één van de bestuursleden of via info@lusulu.nl. Dit is 
maar een summiere oproep, maar we kunnen echt heel veel hulp gebruiken. 
 
 
9. Financiën 
 
Momenteel zijn ‘goede doelen’ stichtingen 
regelmatig in het nieuws vanwege ‘oppotten’ 
van middelen. 
Uiteraard hebben ook wij een spaarrekening 
waarop we geld wat we niet onmiddellijk 
gebruiken weg zetten. Zo hebben we op het 
moment van schrijven voor de Stichting Lusulu 
ongeveer € 17.000 ‘achter de hand’ en voor het 
landbouw project van ‘Leeuwarden voor Lusulu’ 
ongeveer € 15.000. 
Begin 2009 moeten we echter weer een aantal 
grote betalingen doen. Voor watertanks, voor 

    Inkomsten en uitgaven 2008/’09 
In: 
Acties en donaties 
Wilde Ganzen 
NCDO 
Verwacht van WG en NCDO 

€ 
35.000 
16.750 
14.200 
25.000 

Uit: 
Bouw lokalen 
LvL project 
Electra 
Studiefonds 
‘Noodhulp’ 
Bestuurskosten en vervoer 
spullen 

€ 
10.500 
21.000 
2.425 
1.130 
1.470 

 2.860 



 
 
 
 
Nieuwsbrief nr. 7, december  2008 
 

 
  

Stichting LUSULU – Onderwijsontwikkeling in Zimbabwe 
Holthe 20, 9411 TM  BEILEN  Telefoon 0593 543 340 

www.lusulu.nl            email: info@lusulu.nl 
Donaties zijn welkom op bankrekening 37.34.81.020 t.n.v. stichting Lusulu 

 

 

 

- 6 - 

ramen, deuren en dakconstructie, elektriciteit, 
inrichting van 4 lokalen. Er is bij ons zeker geen 
sprake van het aanleggen van grote reserves. 
Zodra zij verder kunnen, zullen wij betalen. 
Hiernaast een beknopt en globaal overzicht van 
inkomsten en uitgaven in 2008 en verwacht 
begin 2009 (verband houdend met de lopende 
projecten) 

Verwachte uitgaven: 
Water tanks (incl. verv.) 
Afmaken irr.systeem 
Bouw lokalen 
Inrichting 4 lokalen 
Afwerking (electra + verf) 

€ 
 3.000 
 2.500 
15.000 
15.000 
 5.000  

 
 
 
10. De situatie in het land 
 
De verkiezingen van 29 maart leverde twee (?) winnaars op, in juni moest daar opnieuw 
tussen gekozen worden. De regerende Zanu PF gebruikte in die tweede ronde echter zoveel 
geweld dat de MDC haar kandidaat Mr Tsvangirai, terug trok. Sindsdien is er een schijnbaar 
eindeloze touwtrekkerij tussen beide partijen. Zonder oplossing tot nu toe. De MDC geeft 
terecht niet toe aan ‘machts inhaligheid’ van de ZANU PF. Een voorbeeld: 
Het Mugabe regime gebruikt in de onderhandelingen vele trucs om allerlei addertjes onder het 
gras te verbergen, zoals een sub artikel op pagina 5 van het akkoord, waarin aan de president 
op alle gebied een veto wordt toegekend. Daarmee kan hij dan ieder besluit van de MDC –
Minister President blokkeren.  
Het schiet niets op. 
Inmiddels is de inflatie opgelopen tot verdubbeling van de prijzen in 36 uur. Voor een brood 
betaal je morgen avond dus twee maal zoveel als vanochtend. Dat betekent dat er enerzijds 
heel veel ruilhandel ontstaat, mensen proberen zo weinig mogelijk Zimbabwaans geld te 
hebben. Anderzijds verschuift de economie nu snel naar een US dollar en Zuid Afrikaanse 
Randen economie. Voor gewone burgers is het echter zeer moeilijk en ongelooflijk duur om 
aan dat buitenlandse geld te komen. Je moet dan al familie in het buitenland hebben die het je 
opstuurt, want bij de banken is het niet te koop. 
In oktober / november, toen René er weer was overheerste een gevoel van angst. Angst voor 
de dag van morgen. Zal ik nog eten voor mijn gezin kunnen vinden? Zal er niemand ziek 
worden? Zal ik veilig over straat kunnen? 
Men vraagt zich af wanneer de andere landen zullen ingrijpen, de buurlanden, de Verenigde 
Naties, Engeland. Maar dat is natuurlijk toch geen optie. De bevolking zal zelf de kracht 
moeten opbrengen om dit regiem weg te sturen. En dat wordt met honger, angst en ziekte wel 
steeds moeilijker. 
Cholera is momenteel een grote bedreiging. Er sterven meer dan 10 mensen per dag aan. Het 
trekt, gelukkig?, de aandacht van de wereld. Toch blijft HIV – AIDS een veel grotere 
bedreiging. Door de afwezigheid van medicijnen en voorzieningen en door de honger of te 
eenzijdige voeding hebben HIV geïnfecteerde mensen minder weerstand. Artsen zonder 
Grenzen meldt tot honderden doden per dag! 
Toch was het er nog veilig om te reizen en was het mogelijk (met buitenlands geld en vanuit 
Botswana) om voedselhulp te verstrekken en zaaigoed te kopen. Ook konden we opnieuw 
cement kopen, dakplaten, watertanks, elektriciteit materiaal. Op onze kleine schaal kunnen zij 
nog steeds verder. Zij houden dan ook de moed er nog in. Wij dus ook. 
 
 
Elzelien van Duijn, voorzitter.

 


