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Actuele stand van zaken met de projecten bij de vier dependances van de Lusulu High School 

 

Beilen, december 2019. 

 

De vier dependances, in Chibila, Chinonge, Kabuba en Nakaluba zijn ‘op weg naar zelfstandigheid’ Zo 

heet het project waarvoor we de afgelopen 1½ jaar geld hebben geworven. Die werving is voortvarend en 

succesvol geweest. Er is een kleine groep vaste donateurs, jaarlijks wordt deelgenomen aan The Ride on 

Education. Daarnaast zijn er een aantal grotere Goede Doelen Fondsen die dit project, en veelal ook 

voorgaande projecten, hebben gesteund of steun hebben toegezegd. En onze hoofdsponsor Wilde Ganzen 

heeft de geworven gelden met 50% vermeerderd. In totaal gaat het bij de 4 projecten om ruim $ 100.000, 

waarvan in principe de ouders die bij de scholen betrokken zijn 25% opbrengen. Over het algemeen is het 

de ouders ook een eer om die verplichting na te komen. Voor de Stichting Lusulu betekende dat een 

‘opdracht’ van zo’n $75.000 of tegen de verwachte wisselkoers van €/$ van ongeveer 1,15 een goede € 

62.500. Dat bedrag is bijna helemaal gehaald of toegezegd. Grote dank daarvoor aan alle gevers. (Helaas is 

momenteel de koers voor ons ongunstiger geworden). 

 

Het project in Chibila is zo goed als afgerond, de schoolleiding heeft de gewenste zelfstandigheid 

aangevraagd en buigt zich over het rapportage formulier. 

 

 
 

In Chinonge, Kabuba en Nakaluba is men helaas nog niet zo ver. Helaas, want alle partijen hadden gehoopt 

rond deze tijd toch ook daar in een afrondende fase te zitten.  

Wat is er gebeurd waardoor ze dit plan niet hebben kunnen halen?  

Nadat in het voorjaar van 2019 er voldoende middelen waren beschikbaar gekomen voor aanvang van de 

bouw van de 3 Mode en Kleding lokalen heeft het bestuur van de Stichting de respectieve schoolleidingen 

toestemming gegeven de bouwmaterialen te bestellen. Inmiddels hebben we zo’n goede relatie met een 

plaatselijke leverancier opgebouwd dat we opnieuw met hem, Alex Plumbers (AP), in zee zijn gegaan. 

Wilde Ganzen stelde het bedrag voor de bouwmaterialen beschikbaar en wij ontvingen van AP de ‘informa 

nota’, ongeveer $45.000. Een dag later schafte de regering van Zimbabwe de US $  af als wettig 

betaalmiddel en alleen de eigen Zimbabwe Bond was nog toegestaan. Ook het gebruik van buitenlandse 

bankrekeningen of zgn. dollar rekeningen was niet langer toegestaan. Alle internationale transacties zouden 

via de Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) worden afgewikkeld. De recht hebbende kreeg de $ betaling 

uitgekeerd of doorgeboekt in Zimbabwe Bonds met een koers van 1:4. Aangezien die Z.Bonds geen 

internationaal betaalmiddel zijn, duikelde de ‘straatwaarde’ van de Bonds  op de zelfde dag al naar 1:8 en 

inmiddels is dat 1:14, of slechter. 

Dat zou betekenen dat AP voor onze betaling van $45.000 een bedrag van ZBonds 180.000 zou ontvangen 

met een binnenlandse koopkracht van $ 22.500. Hij zou dus moeten leveren voor ‘half geld’. Inmiddels 

zelfs voor minder dan 1/3e. 

AP verzocht mij onmiddellijk de betaling op te schorten tot er een aanvaardbare regeling gevonden was. In 

het verleden (2008/’09) was er een vergelijkbare situatie, waarbij er diverse ‘creatieve’ oplossingen werden 

gebruikt om toch US $$ in het land te krijgen. Tot op heden zijn die oplossingen echter nog maar zeer 

sporadisch mogelijk. Zo’n bedrag contant mee nemen mag niet en is ook zeer riskant, ook de in 2008 

gebruikelijke omweggetjes, bijvoorbeeld via een Engelse bank, zijn door de huidige regering goed dicht 

gespijkerd.  

AP laat de scholen echter niet zitten. Onze relatie is voldoende goed, dat zij vertrouwen hebben in de 

betaalkracht van de Stichting en wel krediet willen geven. Maar ook dat is beperkt natuurlijk. Er is aan alle 



drie de scholen cement geleverd, de ouders zijn begonnen met het maken van stenen en het graven van de 

fundering.  

 

                                                                                                                                                                                                                      

 
 

De metselaars hebben de funderingen gebouwd, maar nu is er meer cement nodig om de muren op te 

bouwen, de deur en raam-frames moeten geleverd worden, de dakconstructies. En ook hier zou AP  nog 

willen mee werken, ware het niet dat hij geen brandstof kan betalen (niet in Bonds en het moet 

geïmporteerd worden dus in US $$ betaald worden), als dat er al is. 

Kortom, de bouw stagneert. Frustrerend voor ouders en leerlingen, voor de mensen van AP en voor ons als 

Stichting. Wij hadden plannen voor een feestelijke afsluiting in 2020 van onze projecten rond Lusulu. Dat 

moet dus nog even uitgesteld worden. Maar onze frustratie is natuurlijk niet te vergelijken met de frustratie 

bij de ouders en leerlingen. 

 

Hoe nu verder? Via een creatieve omweg kunnen we kleine bedragen voor AP overmaken, een bestuurslid 

maakt deze winter een privé reis naar o.a. Zimbabwe en zal contant geld mee nemen. Money U kan, tegen 

hoge kosten, kleinere bedragen uitbetalen, maar of dat ook in $$ kan? Ondertussen stijgt de nood in 

Zimbabwe, geen enkel bedrijf kan fatsoenlijk internationale zaken doen, door het dollar tekort is import van 

brandstof, voedsel en grondstoffen bijna onmogelijk. Er móet een oplossing komen. En voor alsnog moeten 

we daar gewoon op wachten.. 

 

Wij hadden graag een juichend bericht aan u allen gestuurd om de afsluiting van onze projecten aan te 

kondigen. Maar … Zimbabwe is nog steeds een politiek en economisch zeer lastig ontwikkelingsland. 

Daarom werken we daar immers ook? 

En met die drie klaslokalen bij de scholen in Chnonge, Kabuba en Nakaluba komt het goed, het gaat alleen 

veel langer duren dan we verwacht hadden. 

 

Bedankt voor uw medewerking, belangstelling en geduld ook. Ook u moet nog ‘even’ wachten op de 

eindrapportage. 

 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de Stichting Lusulu 

 

Elzelien van Duijn, voorzitter 

René Huigens, secretaris / penningmeester. 

 

P.S. op 6 december kregen we bericht uit Zimbabwe dat onze leverancier de komende week meer cement, 

ramen en deuren gaat leveren, zodat men daar weer verder kan bouwen. 

 

 


