
Lidy Steeman bezocht onze projecten in juni/juli 2017 
Hier is haar verslag. 
 
Dependances van Lusulu High School: 
 
Algemeen 
Voorafgaand aan de bezoeken aan de satellites is in overleg met Lizwe, de directeur van 
Lusulu High School en op mijn verzoek aangegeven dat er aandacht voor computerwerk zal 
zijn met name in de vorm van een Excel-training. 
Door Lizwe is aangegeven dat de satellites het transport zullen verzorgen. Vanuit de 
Stichting Lusulu heb ik het transport grotendeels vergoed (3 * $ 20,- voor transportkosten 
naar Nakaluba, Chinonge en Chibila) met zeer dankbare reacties van met name de SDC (= 
oudercommissie). 
In overleg met G, de directeur van de school in Kabuba Gift Mukombwe,  is Kabuba niet 
bezocht. Belangrijke reden was het feit dat er geen werkende laptop was. 
 
Samenvatting 
Nakaluba (14 juli 2017) 
In Nakaluba word ik, na per busje daar naartoe gereden te zijn, ontvangen door de directeur 
Reuben Muleya en de SDC.  
 
Nakaluba heeft nu 12 stafleden (4 vr., 8 m) met een tekort van 2. 
In febr. waren er 241 leerlingen en nu 315 (179 vr., 136 m). Reden van de groei: 'better 
passrate attracts learners', aldus Rueben. 
Aan het curriculum is toegevoegd: 
- Heritage (Zimbabwe, family) 
- Physical Education, Sports and Display (uitvoering) 
- Family and religious studies. 
 
Afgelopen jaar (2016) waren er voor het eerst O-levels (34 leerlingen: 13 vr., 21 m). 
Van deze 34 hadden 6 leerlingen (1 vr., 5 m) 5 of meer O-levels. 
De passrate was 17,65%. 
Deze positieve resultaten (nl. de eerste keer) waren het gevolg van het harde werk van 
docenten en leerlingen en vanwege de boeken gedoneerd door  Stichting Lusulu.  
 
Redenen van de terugloop van de meisjes (134 in 2016): Nakaluba is nieuw en de 1e 
secundary school (afstand 25 km), waardoor de primary school aanvankelijk geen vervolg 
kon krijgen; de meisjes trouwen vroeg (soms na form 1, 2 of nog eerder). 
De school probeert er invloed op uit te oefenen en dat werkt o.a. door zorg te dragen voor 
boarding facilities. 
In de 3e week van juli wordt gestart met een opslagruimte voor de kleding van de meisjes en 
overige opslagspullen. De meisjes kunnen dan in een klaslokaal slapen. 



SDC Developments. 
Het cottage voor de docenten, waar vorig jaar mee begonnen was, is nu klaar (zie foto). Er is 
plaats voor 8 leerkrachten. 
Dit jaar staat een classroomblock gepland. Volgende week wordt begonnen. 
 

 
 

Uitdagingen. 
Er is weinig cash; schoolfees worden betaald in een combinatie van cash en grain (mais), dat 
door de school verkocht wordt (aan GMB = Grain Marketing Board), waardoor extra cash 
binnenkomt. 
Nakaluba vraagt de Stichting Lusulu te helpen met dak en deurkozijnen.  De community 
draagt bij met grain, beton, riversand en pitsand (voor plastering). Nakaluba heeft zelf al 200 
zakken cement gekocht. 
Prioriteiten: 1. classroomblock, 2. water (borehole, solar powered pump), 
zie foto: huidige manier van water halen en opslaan. 
 

 



Een grote uitdaging is het feit dat de grond meer uit klei dan uit zand bestaat. Gevolg is dat 
er scheuren in de muren ontstaan door het uitzetten en inklinken van de grond door regen 
en droogte. Als oplossingen worden herbouwen en het gebruik van andere materialen 
genoemd. 
 
Na een korte demonstratie van Excel m.b.v. de laptop (tabel, cijfers, optellingen, grafiek) aan 
Reuben en de SDC is men dermate enthousiast dat een aanvullende training aan Reuben 
wordt afgesproken (en ook enige tijd later heeft plaatsgevonden). 
Na een rondleiding en een heerlijke lunch is het tijd om terug te gaan en zit het busje vol 
met spullen, leerlingen en staf, die onderweg afgezet worden. 
 
Chinonge (19 juli 2017) 
Met de auto word ik opgehaald door Methuli Ndlovu, de headmaster, en de chauffeur. 
Samen met Methuli en de clerk wordt m.b.v. cijfers van leerlingen aantallen getraind met 
Excel (tabel, formules, grafiek, kopiëren). De speciale aandacht voor het kopiëren van een 
complete spreadsheet heeft als achterliggende reden dat een goed ontworpen spreadsheet 
maar 1x ontworpen en gemaakt hoeft te worden (bijv. een cijferlijst, leerlingenaantallen met 
grafiek etc.). 
 
Vervolgens word ik door Methuli bijgepraat en rondgeleid. Het toiletblock is haast klaar. 
Zie foto. 
 

 
 



Zand, stenen (rood door verbranden, waardoor ze sterker worden), grind (voor de vloer) 
liggen klaar om gebruikt te worden. Ook cement wordt gebruikt. 
Via de Primary School (waar Kuda en andere teachers in de cottages verblijven) lopen we 
naar Kuda (docente Mode en Kleding), die de lunch verzorgt. 
Methuli stelt me voor aan headmaster David, die vertelt dat de Primary er sinds 1983 is en 
momenteel meer dan 600 leerlingen heeft. De school ziet er prachtig uit met mooie 
gebouwen en groene bomen (het lijkt wel een bungalow park). 
De Highschool krijgt water van de clinic, die het 'purified with graphite', waardoor het water 
erg helder is. Met solarpanels wordt het water naar boven gehaald. De clinic ligt tussen de 
Highschool en de Primary, waar ook een dierenarts gevestigd is. 
Na de heerlijke en gezellige lunch rijden we met nog enkele anderen terug naar Lusulu, waar 
we bij de winkels buiten nog een afzakkertje drinken en alle bekenden langskomen om een 
praatje te maken. Een gezellig slot! 
 
Chibila (20 juli 2017) 
Ook voor Chibila word ik opgehaald met de auto en wel door een teacher (driver) en de 
deputy head. 
Aangekomen word ik bijgepraat door mr. Hlabangana, de headmaster. De teachers cottage 
(8 rooms) heeft nu muren, dak (zink), deuren. Het metselwerk is klaar en eind 2017 is het 
geheel afgebouwd. 
Als de voorzitter van de SDC aansluit, praat hij me ook bij. Er zijn nu geen concrete plannen, 
omdat de aandacht die aan de sport is gegeven veel geld heeft gekost (transport). Er is nu 
geen geld. 
Andere belangrijke reden is dat ondanks het feit dat er veel maïs is (goede oogst), dit geen 
cash oplevert. Bij verkoop ontvangt men een 'tegoedbon' met de belofte dat over 2 weken 
betaald wordt (en dat wordt dan 2 maanden of zo). Vervolgens wordt de helft met cash 
betaald en de andere helft via Ecocash via de telefoon (een tegoed op je telefoonrekening 
wat als betaalmiddel wordt gebruikt). 
De klaslokalen zijn geverfd. 
Vergeleken met vorig jaar gaat het beter (betere oogst) en is er een toename van het aantal 
leerlingen. De betaling geschiedt in grain (maïs). Er is een daling van het aantal jongens over 
de 4 leerjaren. Dat heeft een economische reden: ze gaan werken om de familie te 
onderhouden. 
 
Verbeteringen: ramen, geverfd (zie foto: 2 toiletten), afrastering van het schoolterrein, meer 
toiletten (+ 13). 
 

 



Volgende prioriteit:  
- Praktijklokaal (science lab, Fashion &Fabric, woodwork, agriculture, food & nutrition);  is 
verplicht voor registratie 
- beveiligde kamer/kluis (voor examenpapieren, geld, valuables etc.; met metal door and 
lock ($ 900,-)); ook vereiste voor registratie. 
- Er is nu een afrastering. De kinderen zijn nu meer gedisciplineerd (ze liepen weg). Het 
hekwerk is door de ouders gemaakt. Zie foto 
 

 
 
De ouders zijn begonnen met zand en grind voor het lokalenblok dat het praktijklokaal gaat 
worden (waarschijnlijk wordt het een science lab). Budget: $ 8.862,- (zie Chibila School 
Development Plan van de SDC). 
 
De Excel-training is gegeven aan de deputy head en een teacher (zie foto). Anderen kijken 
mee. Later komt Yvonne (clerk) erbij. Onderwerpen: tabel + grafiek (enrollment 2017), 
kopiëren, financiële gegevens. 
De training is gegeven a.h.v. het handboek, waarvan een kopie is achtergelaten. 
 

 



Tijdens de rondleiding zijn foto's gemaakt van o.a. de oven en de bakker. De broodjes 
worden voor 10 cent p.st. verkocht en smaken heerlijk. 
Na de lunch word ik terug naar Lusulu gebracht. O.a. mr. Hlabangana rijdt mee, want hij 
heeft een afspraak met Lizwe (waar ook mr. Dlamini, directeur van de Lusulu Primary School,  
aanwezig was, zodat ik gelijk een afspraak met hem kon maken). Ik geef mr. H. rozijnen mee 
voor de bakker om krentenbroodjes te maken.  Zie foto: de bakker en zijn oven. 
 

 
 
 
Lusulu Primary School 
Op school word ik ontvangen door Edward Munsaka (senior teacher; zie foto), die aangeeft 
dat de laptops nog niet opgeladen kunnen worden. Reparatie vereist de vervanging van een 
onderdeel en dat kost geld. 
 

 



Als mr. Dlamini zich bij ons voegt, vertelt hij dat er m.i.v. juni een nieuwe SDC is (2 vrouwen, 
3 mannen). Overdracht van de oude SDC heeft echter nog niet plaatsgevonden en er wordt 
druk uitgeoefend om dit alsnog te laten gebeuren. Men hoopt op eind juli. Momenteel is er 
dus geen SDC. De nieuwe SDC is voor het overleg uitgenodigd, maar niet verschenen. Enige 
tijd laten komen toch 3 SDC-leden naar het overleg. 
 
M.b.t. het 5e block verwoord ik de situatie en de vragen van het bestuur 'Waarom duurt het 
zo lang”. 
Edward bedankt de Lusulu Foundation en is zich bewust van het feit dat dit het laatste 
project is. Mr. Dlamini benoemt de uitdagingen van de ouders: omdat het veel geregend 
heeft en de ouders laag wonen, was de oogst minder goed. 
Het deel van het blok dat er nu staat is door de ouders in 6 dagen gebouwd. De ouders 
hebben mais aan de GMB verkocht en wachten nog op hun geld. Als dat er is, wordt de rest 
aangeschaft en wordt het gebouw afgemaakt. Ze weten niet wanneer het geld binnenkomt. 
Ze willen nu eerst het metselwerk en het dak afronden. 
Een uurtje later komt Mr. Moyo, de nieuwe SDC voorzitter, binnen en krijgt van de directeur 
info over de Lusulu Foundation. 
N.a.v. mijn vraag over binnengekomen schoolfees en of er meer leerlingen zijn dan vorig 
jaar, antwoordt de headmaster dat de LPS 426 leerlingen heeft (iets meer dan in 2016). 
Er is geen geld voor de purlines (5 of 6 nodig, ong. $ 600,-). Er is een beetje cement (few 
pockets) en dan is er nog geld nodig voor plastering e.d. Vervolgens kan het gebouw 
afgemaakt worden. 
 
Bij de rondleiding voegen ook de secretaris en de vicevoorzitter van de nieuwe SDC zich bij 
ons en wordt er uitgebreid over het 5e block gepraat. Afgesproken wordt dat de donderdag 
na het overleg de ouders bij elkaar geroepen worden voor een vergadering over 
het afbouwen van het 5e block. 
Er zijn nu in totaal 3 klaslokaalblokken met hulp van Stichting Lusulu, 1 blok door de ouders 
zelf gesticht en het 5e blok ((Stichting Lusulu) is in aanbouw (zie foto). 
 

 



Na afloop van mijn bezoek aan de LPS ga ik bij mr. Sibanda (shops) langs en praten we elkaar 
bij. Een week later bezoek ik hem weer. De vergadering met de ouders heeft inderdaad 
plaatsgevonden. Tijdens die vergadering heeft hij ook een vraag gesteld over het dak van het 
lokalenblok dat door de ouders werd gebouwd, omdat de Lusulu Foundation dat (extra) 
heeft betaald. Hij vertelt me dat met afbouwen is begonnen, waarop ik aangeef vlak voor 
mijn vertrek opnieuw foto's te zullen maken. We zijn het er samen over eens dat mijn 
bezoek aan de Primary een goed idee is geweest. 
Een dag later kom ik mr. Dlamini tegen, die het starten van het afbouwen meldt en dat ik 
een telefoontje kan verwachten van de ouders om foto's te komen maken. 
Als ik vlak voor mijn vertrek langs ga om de afspraak voor een training te verifiëren (die niet 
door kan gaan vanwege examendrukte), blijkt dat het afbouwen niet gestart is. Dat gaat 
waarschijnlijk in september gebeuren. 
 
 
Algemene situatie en trainingen: 
 

Lusulu 
De algemene eerste indruk is dat het goed gaat met Lusulu. Overal zie je grote zakken mais 
in opslag dan wel in trucks. Bij een opslagplaats onderweg lagen daarnaast ook balen katoen. 
Verder meer auto's, busjes en fietsen bij LHS dan in voorgaande jaren, meer te koop op de 
markt en bij de shops zijn er inmiddels 3 bars. 
Daarnaast is er de geldkwestie: meer bonds dan dollars, geen geld bij de banken (dat laatste 
is van horen zeggen) en cash problemen bij de verkoop van mais aan de GMB (Grain 
Marketing Board, een PPP waarbij de meerderheid van de aandelen in handen is van de 
overheid). 
Intussen heb ik begrepen dat de geldkwestie iets genuanceerder ligt. Er is geld en salarissen 
worden gewoon uitbetaald. Alleen niet in cash, maar overgemaakt naar een account. Dus 
betalen gaat via pinnen dan wel geld overmaken (hier 'swipen' genoemd). Probleem is het 
gebrek aan vertrouwen in de techniek danwel (nog) geen account hebben. 
 
Trainingen  
W.b. de trainingen vallen 2 zaken op. Ten eerste is het besef groeiende dat kennis over 
computers in het algemeen en over Excel in het bijzonder van groot belang is. 
In 2013 was dat al bekend bij de head van LHS, maar bij de staff en de leerlingen begint men 
dat nu ook te beseffen: 
- o.a. door leerlingen te enthousiasmeren 
- door het inzicht dat bijv. tabellen in Excel een stuk handiger zijn dan in Word 
- met name doordat men onlangs geconfronteerd werd met het feit dat de aanlevering van 
bepaalde gegevens aan de overheid in Excel diende plaats te vinden. 
Ten tweede omdat tijdens mijn verblijf een vanuit de overheid geïnitieerde workshop van 
een week aan teachers (van binnen en buiten LHS en LPS) werd gegeven. Titel: Basic teacher 
ICT skills (door Bindura University of Science Education i.s.m. Higherlife Foundation). Ik heb 
begrepen dat de workshop herhaald gaat worden voor een 2e groep teachers. De bedoeling 
is dat de teachers de ICT Skills aan de leerlingen gaan overdragen (o.a. leren lesgeven in de 
behandelde applicaties). Onderwerpen van de workshop: algemene info, Word, Excel, 
PowerPoint. De workshop werd beëindigd met een test op genoemde onderwerpen. E.e.a. is 
(ook) een vervolg op het E-learning project, dat al enkele jaren gaande is. 



 
In overleg met de Headmaster (Lizwe), Deputy Head (N.N.) en Senior Lady (Lidet) van de LHS 
zijn aan het begin van mijn verblijf de prioriteiten voor de trainingen vastgesteld. 
 
Samengevat zijn trainingen gegeven aan Deputy Head, Senior Lady, teachers, satellites, 
leerlingen van twee 6e klassen van de LHS (O en A level). 
Het op mijn verzoek overdragen van kennis over de Student Payment File is er helaas niet 
van gekomen (examentijd is een drukke tijd voor de Deputy Head en de Senior Lady), maar 
misschien is de tijd er nog niet rijp voor (eerst kennis Excel overdragen en vertrouwd raken 
met Excel). De specifieke kennis die voor de Student Payment File nodig is, is wel in de 
trainingen verwerkt. 
 
Vast onderdeel van het trainingsprogramma blijft voor zover nodig ondersteuning geven aan 
Florence (de clerk). Mijn indruk is dat zij het heel goed doet en veelvuldig gevraagd wordt 
voor vragen over het registreren en genereren van financiële info. Dat geldt nog niet voor de 
Student Payment File, maar ik verwacht verbetering in de toekomst (was misschien ook wel 
te hoog gegrepen). 
  
Dit jaar zijn twee soorten Excel-trainingen gegeven: trainingen zoals vanouds aan de hand 
van de manual en trainingen met een meer praktische invalshoek. Laatstgenoemde betrof 
o.a. trainingen aan de staff, die graag ondersteuning wilde bij hun eigen werk: trainingen 
a.h.v. hun eigen cijferlijsten (handmatig of in Word gemaakt), overzicht examen 
aanwijzingen, programma-overzicht van het einde van de term; overige 
onderwerpen: grafieken maken a.h.v. enrollmentcijfers, kopiëren van spreadsheets voor 
hergebruik, het maken van financiële overzichten, lay-out verzorgen etc. 
Waar van toepassing is gerefereerd aan de in 2013 gemaakte manual en is deze uitgedeeld. 
Betreffende manual is intussen gedateerd aan het raken (is inmiddels 5 jaar oud). 
 
Bijzondere aandacht kregen dit jaar leerlingen van de 6e klas van de LHS (upper 6 = A level 
en lower 6 = O level). Zie foto 
 

 



Vele trainingen zijn gegeven. Het aantal leerlingen ging in de loop ervan wel steeds dalen: 
van 16 naar 8 naar 5 naar een paar. Het kleine groepje dat overbleef, vond het leuk en 
interessant. In aanvulling op bovengenoemde onderwerpen is ook de Excel-test van de 
workshop met deze leerlingen gemaakt. Diverse malen was aanvullende kennis vereist en 
gegeven (hoe bereken je een gemiddelde, wat zijn procenten e.d.). Dus ook nog een beetje 
reken-/wiskundeles gegeven. Daarnaast is met een klein overgebleven groepje ook een mini 
student payment file gemaakt. 
Tot slot is een paar keer gevraagd ondersteuning te geven aan leerlingen bij het maken van 
examen papers, waarbij tabellen en grafieken in Word gemaakt dienen te worden. 
 
Al met al was het m.i. een verrijkende ervaring voor iedereen incl. mezelf (oude kennis 
boven water halen, nieuwe mogelijkheden van Excel en Word ontdekken en weer 
doorgeven). Met name op de laatste middag voor mijn vertrek is al deze kennis 
weer overgedragen aan Florence (clerk), die er erg enthousiast over was. 
Aan een paar docenten heb ik voorgesteld om een groepje Excel-kenners samen te stellen 
die vraagbaak kunnen zijn voor elkaar en voor anderen. Ik zal dat ook nog aankaarten in een 
mailtje naar Lizwe. 
 
Wegens vooral drukte van de heer Munemo (buurman tegenover guesthouse) heeft geen 
training plaatsgevonden. Dus helaas geen geld kunnen verdienen. 
 
The Clinic  
Na een bezoekje aan mr. Moyo mochten Edright en ik The Clinic (LRHC = Lusulu Rural Health 
Clinic) bezoeken (3,5 km van LHS en naast de shop van mr. Moyo) en krijgen we een 
rondleiding. 
Er zijn 2 onderzoeksruimtes (voor jonger en voor ouder dan 5 jaar) en 2 verblijfskamers (voor 
mannen en vrouwen). 
Vanaf een zwangerschapsduur van 36 weken gaan vrouwen naar The Clinic. Per maand 
worden er ± 30 baby's geboren. 
Overige activiteiten: inentingen, aidstesten (landelijke registratie), malariatesten, medicijnen 
verschaffen, huisbezoeken etc. 
Verder zijn er verblijven voor de staf. The Clinic is open van 8.00 - 16.00 en er is 1 
achterwacht. 
The Clinic wil graag ondersteuning van de Lusulu Foundation bij het bouwen. 
Een vrijwilliger is welkom en kan, indien nodig/gewenst ook bij The Clinic verblijven (ik heb 
dat gevraagd, omdat ik iemand ken met een verpleegkundige achtergrond die mogelijke 
vrijw.werk zou willen doen).  
 
Art class en yoga  
Voor Muleya, de art teacher, had ik als kadootje een boekje over Leonardo da Vinci 
meegenomen en samen met haar doorgenomen. 
'Ik wou dat ik de leerlingen een standbeeld kon laten zien', zei ze op een keer. 
Ik vertelde dat er een standbeeld in het guesthouse staat. 
Naar aanleiding daarvan is een 'art class' in het guesthouse georganiseerd (zie foto) met 
behulp van alle aanwezige kunst (beeld, muurschildering, schilderij, wandkleed etc.) en de 
veiligheidsposter aan de muur, die de leerlingen ook heel interessant vonden. Ik heb er 
enthousiast aan meegedaan (weet iets van kunst en kijk met andere ogen). 



 

 
 
Tot slot zijn op verzoek van de kinderen twee yogalessen gegeven. 
Ans is daar 5 jaar geleden mee begonnen en had 2 A4-tjes met yoga-houdingen achter 
gelaten. Aangezien de kinderen aandrongen en ik inmiddels 5 jaar les heb, ben ik er op in 
gegaan en heb aan kinderen en docenten een paar lessen gegeven (zie foto). Was 
leuk, interessant en gezellig (Mazoe en koekjes toe). 
 

 


