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1. Van de Voorzitter:  Van Noodhulp naar No-hulp? 

 
Allereerst HARTELIJK DANK voor de steun die we ook in 2009 van alle donateurs 
hebben  ontvangen. 
2009 Was een zeer turbulent jaar. Het begon voor Lusulu met hongersnood en 
gesloten scholen. Bericht daarover vanuit Lusulu zette ons aan om een 

noodprogramma op te starten. René is daarvoor in februari (weer) naar Zimbabwe 
gegaan. Samen met de directeur van de school heeft hij een Food for Work 
programma opgezet, waarbij mensen  uit het dorp voor de bouw van de school 
konden komen werken en betaald krijgen in maïs. Docenten kregen een breder 
voedselpakket. 
In maart zijn de scholen weer open gegaan, nadat de regering besloot in harde 

valuta (US$) te betalen. Het vreemde feit was nu dat de docenten er allemaal waren, 
maar veel ouders nog aarzelden om hun kinderen naar school te sturen. Ook omdat 
het schoolgeld nu in US dollars betaald moest worden. 
Geleidelijk aan is de school weer aan het werk gegaan.                   
In april/mei is Steffen opnieuw naar Lusulu geweest,  nu om te helpen bij de 

installatie van de watertanks en het pompsysteem. Niet meer op zonnepanelen, (te 
zwak, te diefstal gevoelig), maar weer op „gewone‟ stroom. Dat laatste was nog het 
moeilijkste, want de elektriciteits-maatschapij kon of wilde aanvankelijk hun aandeel 
niet leveren. Dat is in mei ook goed gekomen, het water stroomde weer. 
Maar de bouw kwam niet op gang. Er was een afwachtende houding en berichten 
bereikten ons zoals: “Kan de Stichting niet ook …. metselaars betalen, een 

vrachtauto sturen, salarissen betalen “etc. De ouders leken de motivatie kwijt, “De 
Stichting bouwt toch een school voor ons”! 
In september zijn Elzelien en René weer (even) naar Lusulu geweest, Elzelien was 
„toch in Zimbabwe aan het werk‟ en René was ter ondersteuning mee.  
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Ze heben in Lusulu twee diepgaande dialoog gesprekken 
gevoerd, met de leraren en directie van de scholen en 
met de oudercommissies en dorpsbestuurders. Kernthema 
was „Eigenaarschap van het project‟. De uitkomst van de 

gesprekken was voor de gemeenschap in Lusulu 
afspraken over verbeteringen van leiderschap en 
communicatie. Voor Elzelien en René was de uitkomst een 
versterkte motivatie om door te gaan. 
Ownership = Munago = Umnini 
 

Tenslotte blijkt uit het laatste (medio november) bericht van Dumisani Ndhlovu dat 
er weer voortvarend gebouwd werd en dat het bedrijf wat de bouwmaterialen levert 
initiatieven heeft ontplooid om ook op sport - en cultureel gebied de scholen en het 
gebied te ondersteunen. Zimbabwanen helpen elkaar. Gaan we overbodig worden? 
Financieel nog niet, maar dit is een zeer hoopgevende ontwikkeling. 
 

2. KORT NIEUWS:  
 
1. De Annexen: Maart 2009 werd de school in Lusulu verrast met een bericht van het 
ministerie van onderwijs dat zij de ouders in omliggende dorpen toestemming 
hadden gegeven om zgn „annex‟ scholen te openen. Dat betekent concreet dat er in 
het „voedingsgebied‟ van Lusulu High School ineens drie middelbare scholen bij 

komen. Belangrijker is dat zo‟n annex eerst moet groeien en daarom voorlopig valt 
onder verantwoordelijkheid van de bestaande school in Lusulu. En dat betekent ook 
dat „Lusulu‟ daartoe de nodige administratieve en personele ondsersteuning moet 
geven. Dumisani is nu ineens Headmaster van een hoofdlokatie en drie dis-lokaties 
op elk zo‟n 15 tot 25 km afstand. Ook moest personeel van Lusulu op deze scholen 

gaan werken. In een zeer open vergadering heeft het team in totaal 6 collega‟s aan 
deze „dependances‟ afgestaan.  
 Het leraren aantal in Lusulu is gedaald naar 28, maar ook 

het leerlingen aantal is gedaald naar ongeveer 600. Dat 
laatste wordt als prettig ervaren, minder druk op lokalen en 
huisvesting, minder jongeren die voor zichzelf moeten 

zorgen. 
Uiteindelijk zijn we blij met deze ontwikkeling, hoewel we 
nog niet kunnen voorzien of en welke betekenis dat voor 
onze stichting moet of kan hebben. Voralsnog blijven we 
ons richten op het werk in het dorp zelf.  
 

2. Platform Zimbabwe: In oktober 2009 is in Nederland het Platform Zimbabwe 
opgericht, waar we lid van zijn geworden. We proberen alle particuliere initiatieven 
ten aanzien van ontwikkeling in Zimbabwe te laten samenwerken. Eerste stap is al 
dat we gezamenlijk een brief hebben geschreven aan de Commissie Internationale 
Samenwerking van de Tweede Kamer om aanhoudende aandacht voor de situatie in 
Zimbabwe te vragen. Zimbabwe drijgt namelijk uit de‟aandacht lijst‟ te verdwijnen. 
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In onze bestuursvergadering van oktober hebben we ook besloten deel te nemen in 
Partin, een breed samenwerkingsplatform van particulere initiatieven die landelijk 
optreedt om belangen van de „kleinere‟ organisaties te behartigen, o.a. naar het 
ministerie toe, nu dreigt dat de subsidie aan kleinere organisaties geschrapt te 

worden. 
 
3. Sport: In zijn laatste verslag (zie de website onder documenten) meldt 
DumisaniNdhlovu, directeur van de Lusulu High School, dat de school, samen met 
enkele andere scholen in de omgeving en gesponsord door onze leverancier van 
bouwmaterialen (TPA Bulawayo) twee grotere sporttoernooien heeft opgezet. Een 

voetbal toernooi, waarbij scouts van de tweede grote voetbalclub van Zimbabwe 
aanwezig waren. 4! Leerlingen van onze school werden gekozen  om in de vakanties 
een verdere sporttraining te krijgen in een trainingskamp in Bulawayo.  
Later in het jaar wordt een project opgezet voor netball, een sport die voornamelijk 
door meisjes wordt beoefend. 
 

4. Website: Steffen heeft, met René, hard gewerkt om de website te vernieuwen en 
weer up to date te hebben. Het is de moeite waard er weer even op te kijken. 
 
5. Nieuw project: Doordat 2008 / 2009 politiek en economisch zo‟n slecht jaar was 
voor Zimbabwe zijn ze flink achterop geraakt met de bouw van het Landbouw lokaal 
(agri-lab) en de ontginning van de schooltuin en het irrigatie project. Inmiddels zit 

daar dus gelukkig weer schot in. Maar daardoor hebben we het vervolg project 
„Home Economics‟, Huishoudkunde vakken, dat wil zeggen Mode en Kleding, 
Voedselbereiding en voedingsleer, gezinshygiëne, ook uitgesteld. 
In januari gaan we opnieuw en verder praten met de afdeling De Pasvorm van het 
ROC Rijn IJssel in Arnhem, dat aangeboden heeft hoofdsponsor van dit project te 

willen zijn. Wanneer men in Lusulu zo ver is met dat het agri-project kan worden 
afgesloten, willen we hier ook klaar zijn om het vervolg in gang te zetten. Het ziet er 
weer veel belovend uit. 
 
6. Steunfonds.: Het studiefonds raakt snel uitgeput nu de opleidingskosten door de 
invoering van de US $ snel stijgen. Van € 750 per jaar kunnen we niet meer één 

studie betalen, in het verleden steunden we daar 5 of 6 mensen mee. We beraden 
ons daarom hoeveel financiële middelen we hiervoor kunnen vrij maken. Gelukkig wil 
inmiddels ook Wilde Ganzen dit deel van ontwikkelingssamenwerking meer gaan 
steunen. Ook zijn we in gesprek hierover met Edukans. 
Met de schoolleiding hebben we in september afgesproken dat zij een school 
ontwikkelingsplan gaan opstellen, dat als leidraad kan dienen voor subsidie 

aanvragen. 
 
7. Financiën: Momenteel zijn we nog bezig met de afhandeling van lopende bouw 
projecten. Er is geld voor de afronding van het agri-project, voor de afbouw van het 
tweede lokalenblok van de LPS en voor een docentenhuis bij de LPS. We verwachten 
de uitgaven in het komende half jaar te kunnen doen.  
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Ondertussen gaan we samen de 
SDC van de High School en met 
De Pasvorm van het ROC Rijn 
IJssel een subsidieaanvraag 

voorbereiden bij Wilde Ganzen.  
 
 
 

 
 
Lokalenblok 1  LPS zo goed als klaar 

 
8. De situatie in het land: 
Het blijft een dubbeltje op zijn kant. Economisch lijkt het wat beter te gaan, in elk 
geval is de inflatie zo goed als ingedamd en is er weer van alles te koop. Van voedsel 
en kleding tot bouwmateriaal. Toch klaagt Dumisani over de verkrijgbaarheid van 
zaaigoed, dat mondjesmaat beschikbaar is voor de kleine boeren in de uithoeken van 

het land. Politiek is het nog steeds zeer instabiel. ZANU (PF) houdt vast aan de 
macht, MDC probeert die te doorbreken met tegenmacht en hulp van buiten. De 
derde partij schippert daar tussen in en probeert partijen bij elkaar te houden. De 
ene dag lees je dat Mugabe niet herkozen wordt als partijleider, de volgende dag 
blijkt hij met algemene stemmen voor opnieuw 5 jaar de ZANU (PF) aan te mogen 
voeren.  

We moeten onze steun aan de vrienden in Lusulu nog maar even volhouden. Zolang 
zij het volhouden. 
 
 
Elzelien van Duijn, voorzitter             

 

 
 


