
Verslag van het bezoek van René en Elzelien aan Lusulu maart 2013 
 

Zoals uit de impressie van René al naar voren komt, is ons bezoek , en de uitvoering van onze doelen, 

ernstig belemmerd door de ad-hoc oproep aan Lizwe om op de dag van onze aankomst naar Binga te 

gaan omdat de school stemlokaal voor het referendum over de grondwet is, en bovendien het 

centrale punt voor alle 14 stemlokalen (scholen) in deze regio, en Lizwe daarvan projectleider. 

Op zondagavond hebben wij samen geïnventariseerd wat we allemaal willen weten van hoe het hier 

gaat sinds René hier was eind 2011. Voor beide scholen. 

De hele eerste week was er vanuit de school  niet veel initiatief om iets met ons te doen of ons iets te 

laten doen. Aanvankelijk hadden we een afspraak met Methuli Ndhlovu, DHM (waarnemend hoofd), 

om maandag een programma te maken. Op die maandag heeft René met Methuli uitvoerig 

gesproken over de ongerichte voorbereiding. Op zijn opmerking ‘ga maar doen wat je hebt 

voorbereid’ vroeg ik hem ‘wat hebben jullie ons gevraagd voor te bereiden’? Daarop bleef hij het 

antwoord schuldig. ‘Dan hebben wij dus ook niets voorbereid’, was mijn antwoord. Daar schrok hij 

zichtbaar van. 

De verantwoordelijken  waren niet beschikbaar en de overige staf was onzichtbaar. Wel hebben we 

twee keer ’s avonds informeel gepraat met een zeer vermoeide Lizwe. Hij had wel een plan gehad 

voor ons, maar dat bleef uitermate vaag in termijn van: ‘doorgaan over competence building’. Aan de 

orde kwamen in deze gesprekken de volgende punten: 

 De eindexamenresultaten: A-level slagingspercentage 67 % (vorig jaar 40 %. Goede 

verbetering dus, maar geen erg hoge cijfers). O-level evenals vorig jaar 10 %. 

 Volwassenen onderwijs. Er is een flinke opkomst, meest mensen die vroeger al een paar 

vakken op O-level hebben behaald en nu verder willen. Ze komen meestal pas na de 

oogstperiode en werken dan hard voor de examens. Gevraagd naar of ze er dan ook iets mee 

doen, vertelde Lizwe het voorbeeld van de voormalige (vrouwelijke) guard van de school die 

nu onderwijzeres is op de basisschool. (rl onmoette haar in de volgende week in het dorp, ze 

is zeer trots op haar resultaten.) 

 De hele procedures rond het referendum en wat dat voor de school betekent. 

Wij waren  na hat eerste weekend flink gefrustreerd, zijn maandagmorgen maar eens naar de 

basisschool gegaan en hebben daar van de DHM Clemence Ndhlovueen rondleiding naar de 

waterpomp en dieselmotor gekregen. De pomp lekt een beetje. De basisschool zag er overigens 

netjes en verzorgd uit. We hebben aangedrongen op een spoedige SDC meeting en dat werd voor 

woensdagmorgen afgesproken.  

Deze SDC vergadering was een zeer enerverende (4 uur) maar zeer betrokken bijeenkomst. Na het 

voorlezen van het verslag van Peter en wat algemeenheden kwamen we snel bij het punt van de 

problemen rond de watervoorziening. Immers, René had de quotation betaald en kreeg vervolgens 

tientallen telefoontjes van Gumbo dat het allemaal duurder was uitgevallen, en of we maar wilden 

dokken. René had hem stelselmatig terug verwezen naar de headmaster, Friday Muchimba. Maar we 

wilden wel weten hoe dat nou zat. De SDC leden op hun beurt hadden nogal wat vragen aan ons. 

Wat snel op tafel kwam, was dat de SDC aanvankelijk van Gumbo een prijsopgave van rond $ 14.000 

had gekregen. En enige tijd later hadden ze René’s brief via Friday gezien, waarin hij schrijft dat hij  

$ 17.200 heeft overgemaakt. Hier hadden ze niets van begrepen, en ook Friday had gezegd dit niet te 

begrijpen. Wat bleek? René had in de tussentijd een brief van Friday, ondertekend met ook de 

namen en handtekeningen van de voorzitter en de secretaris van de SDC ontvangen, waarin gesteld 

werd dat in hun vergadering  de SDC samen met de headmaster het goedkeurden dat wij het bedrag 



van de separaat meegestuurde prijsopgaven op de rekening van Gumbo zouden storten! En toen 

brak de pleuris uit, want de SDC wist niets van deze brief en de handtekeningen waren duidelijk niet 

die van hen! Dit deel van de vergadering was Friday er niet bij. Ze hebben hem toen opgetrommeld 

en hem direct geconfronteerd met deze brief. Hij draaide alle kanten uit, zei steeds dat Gumbo hem 

onder druk had gezet want dat René hem aangespoord had tot haast. Wat nergens op slaat. Hij zei 

niet te weten hoe die handtekeningen van de SDC eronder kwamen, en ook niet dat de prijsopgave 

hoger was dan die zij kenden. Uiteindelijk werd besloten Gumbo te verzoeken de volgende week te 

komen om deze zaak te kunnen uitzoeken. Nog niet terug in ons huisje belde Friday en gaf hij toe dat 

ze (hij en Gumbo) die brief hadden gemaakt en de handtekeningen vervalst. En hij wilde met ons 

komen praten. Dat hebben we afgewezen. Prompt werden we door Gumbo gebeld die 

allervriendelijkst natuurlijk bereid was volgende week te komen en alle problemen de wereld uit te 

helpen, zodat we weer verder kunnen! 

We merkten dat deze geschiedenis de SDC leden erg hoog zit. We hebben veel contact gehad met 

één van hen die onze auto gerepareerd heeft (de remmen waren kapot) en een andere is eigenaar 

van een van de winkels, dus die spreken we ook regelmatig. 

Verder hebben we in die eerste week een paar keer met Agriculture docenten gepraat over de dam, 

die hier in Lusulu gemaakt zou worden, maar waar geen geld meer voor was. Piet had ons gevraagd 

om dit weer eens op te rakelen, want de community lijkt niets meer te organiseren. Ook de 

counselor (TTK) van deze streek is in die eerste dagen een paar keer bij ons langs geweest, en heeft 

ons verzocht een vergadering te organiseren om dit probleem op te pakken. Het kostte erg veel 

moeite om hem duidelijk te maken dat wij geen initiatieven hierin gaan nemen, maar graag 

uitgenodigd worden als zij iets organiseren. Het begrip ‘eigenaarschap’ blijft een moeilijk fenomeen . 

Met die agri leraren was twee keer een vergadering afgesproken, maar ze kwamen niet opdagen. 

 

Op donderdag was er een SDC LHS meeting. Daarin hebben we een groot deel van onze lijst 

afgewerkt: 

 Lizwe heeft verslag gedaan van de bouw van het Home economics Block. Is nu klaar, maar 

een aantal materialen waren niet geleverd. Materiaal voor de plafonds was vergeten bij het 

bestellen, en aan elektrificering was zelfs niet gedacht. René gaf aan dat hij de kwaliteit van 

de materialen beneden peil vond, en dat werd beaamd, ‘but what can we do’. 

 Prijsopgaven voor de inrichting van de twee blocks zijn opgevraagd maar zijn zeer incompleet 

en daar moet kritisch naar gekeken worden. 

 Aanvraagformulieren WG moeten door beide scholen ondertekend worden. 

 Er is een teachers huisje gebouwd op kosten van de SDC onder leiding van Lizwe en de 

docent bouw, door de leerlingen van form 4. Ook is er meubilair gerepareerd (bijna 100 

tafels en 200 stoelen). Ook zelf bekostigd. 

 Het tweede meisjesslaaphuis is afgebouwd na donatie uit een ministerieel fonds. Er moeten 

nog burgeler bars in gemaakt worden, dan kan het bewoond worden. Er zit al elektriciteit in 

maar de plafonds moeten nog gemaakt worden. 

 Unicef heeft boeken voor alle leerlingen voor een vijftal vakken  (O-level) beschikbaar gesteld 

(ook voor de basisschool trouwens).  

 De beamer werkt en wordt gebruikt. Maar werkt niet met alle software. 

 Hoe staat het met intervisie? Wordt niet mee gewerkt. 

 Waarom is er maar 1 watertank in gebruik? De andere is door Gift gerepareerd maar niet 

goed geplaatst en dus weer lek (staat nog steeds op de container). 



 Het besluit van ons bestuur om max. tot 2015 door te gaan hebben we gemeld met de vraag 

om volgende week prioriteiten vast te stellen en daar vast over na te denken. Onmiddellijk 

komt het verzoek deze periode te verlengen tot 2020. Daar zijn  we niet op ingegaan. 

 Vrijwilligers: volgende week bespreken we wat zij zouden willen dat vrijwilligers komen 

doen. Noot: het ziet ernaar uit dat de presidentsverkiezingen eind juni gaan plaatsvinden. In 

dat geval lijkt het dat de drie dames (mevrouw Steeman en Ans en Rési) afgeraden moet 

worden in de periode tussen half mei en half juli te gaan, dus uit te stellen. 

 

We hadden voorgesteld om in contact te zijn met de A- level jongelui (dat zijn er in de hoogste 

klas al 32, de laagste klas is nog niet gestart). Dat heeft Lizwe nog geregeld voor vrijdagmiddag. 

We hadden ze in twee groepen, na elkaar en hebben met hen een interactief programma gedaan 

rond hun toekomst verwachtingen. Dit was ontzettend leuk, ze deden heel leuk mee en vonden 

het zichtbaar ook leuk. Volgende week opnieuw, en dan werken we apart, René met de jongens 

en ik met de meisjes. 

 

In het tweede weekend was het weer stil en saai, we hebben ons huisje goed schoongemaakt, de 

buitendeur opnieuw gevernist, de termietenplekken aangestipt (het is op 2 kleine plekjes na 

helemaal vrij van termieten), een handleiding voor het gebruik van het guesthouse voor nieuwe 

vrijwilligers geschreven en bezoek van de familie Mtombeni gehad. En onze auto is gerepareerd. 

Nu iedereen telefoon heeft konden oude onderdelen  opgestuurd worden en nieuwe 

teruggestuurd met de bus binnen twee dagen! Het was bloedheet en er was geen water want 

een jongen had de sleutel van de pomp mee naar huis genomen! Het referendum is rustig 

verlopen, met een lage opkomst (hooguit 20 %) en grotendeel ja-stemmers. Lizwe was 

maandagavond terug. Methuli, de waarnemend directeur was er wel, met hem heeft René een 

aantal zaken voor deze week gepland. 

 

Het eerste was een gesprek met de nieuwe leraren over onze stichting. Want we hebben 

geconstateerd dat er een grote groep nieuwe leraren is, die geen flauw idee heeft wie wij zijn en 

waarom we hier zijn. Dat was maandagmiddag. Er waren 22 aanwezigen, waaronder ook een 

paar leraren die ons wel kennen, o.a. Gift. Wij hebben ze uitgebreid uitleg gegeven van de 

historie van de stichting, en toen we ze gelegenheid gaven te reageren /vragen te stellen kwam 

er geen reactie. Vervolgens hebben we ze een aantal dilemma’s voorgelegd:  geen reactie. Gift 

gaat zitten redden. In kleine groepjes laten praten: geen enkele terugrapportage. En ondertussen 

het gebruikelijke in- en uitlopen wat heel storend is. Ik besloot ter plekke dat ik dit niet meer 

doe. Ben zelf ook gewoon weggelopen. 

 

René heeft de volgende dag een workshop gegeven over professionele kwaliteiten en 

uitdagingen. Voor nieuwe leraren en H.O.D.’s. Er waren slechts 12 aanwezigen, maar René heeft 

met veel voldoening met hen gewerkt. 

De tweede vergadering met de SDC van de basisschool was weer een ongelofelijke ervaring. 

Ditmaal was de voltallige SDC aanwezig, en had de voorzitter het hoofd van de basisschool waar 

deze school nog onder valt, uitgenodigd, evenals Lizwe als onafhankelijke buitenstaander. En 

Gumbo was er inderdaad, en natuurlijk Friday, de headmaster. De SDC was steengoed. Met onze 

ondersteuning hebben ze de zaak heel helder op tafel gekregen, steeds weer terug naar waar het 

echt om gaat. Was Gumbo aanvankelijk nog goedgemutst en breedsprakig, hij verschrompelde in 



de weer 4 uur durende vergadering min of meer. Ja, hij had die brief geschreven en de 

handtekeningen vervalst, allemaal in het belang van de school om zo snel mogelijk verder te 

kunnen. Na 2,5 uur heb ik voorgesteld de twee betrokkenen te vragen zich even terug te trekken 

zodat de SDC en wij conclusies konden trekken. Dat leverde het volgende op: 

We eisen van hen de $ 3.200 terug te betalen. Als ze daar niet mee akkoord gaan doen we 

aangifte bij de politie. De headmaster kan niet aanblijven want er is geen vertrouwen meer in 

hem. Hem wordt verzocht overplaatsing aan te vragen, en anders doet de SDC dat. Toen de 

beide heren terug kwamen in de vergadering  gingen ze zonder slag of stoot akkoord met de 

terugbetaling, dat hadden ze zelf ondertussen al afgesproken! Ze vroegen zes maanden tijd, 

waarmee we akkoord zijn gegaan. Onmiddellijk haalde de voorzitter twee (voorgedrukte) 

schuldbekentenissen tevoorschijn die de heren moesten invullen, waarbij erop werd toegezien 

dat ze alles in overduidelijke bewoordingen opschreven. En de overplaatsing werd ook 

geaccepteerd. Achteraf was iedereen stomverbaasd, want dit was natuurlijk een volstrekte 

schuldbekentenis. 

Een dag later wist het hele dorp hiervan, en stond de politie op de stoep bij de voorzitter van de 

SDC. Waarom er geen aangifte was gedaan. De politie heeft daarop een kopie van de 

schuldbekentenissen geëist en gekregen. 

 

We hebben vervolgens een prettige vergadering met de andere SDC gehad, waarin we goed 

gepraat hebben over de aanbevelingen van de evaluatie die 1,5 jaar geleden door René’s broer 

was gedaan, met name over het knelpunt van het slechte Engels en de verstrekkende gevolgen 

daarvan op de resultaten. Ook is het idee van monitoring van de schoolverlaters aan de orde 

geweest, en is Lizwe vooral daarvoor gemotiveerd en zal hij daarop naar ons resp. Peter 

terugkomen. We hebben het belangrijkste punt: onze afbouw (vooral met betrekking tot de 

bouw en dus de fondswerving) in de komende 2,5 jaar ook goed kunnen bespreken. Onze 

conclusie is dat het ook kan. Eigenlijk zitten ze al in een voorbereidende fase voor onze 

terugtrekking. Ze hebben zelf een klein lerarenhuis gebouwd, het landbouwonderwijs heeft winst 

gemaakt en daaruit een heel stel gereedschappen aangeschaft, ze hebben onderhoud  en 

reparaties(zie de vergadering van de vorige week) op eigen kosten uitgevoerd. Ze hebben het 

voornemen zelf in het komende jaar een klaslokalenblok te bouwen. We hebben de SDC 

geadviseerd een modem te kopen om de communicatie te verbeteren. Dat zal wel gebeuren. 

 

We hebben een vergadering met het managementteam gehouden waarin we ze (opnieuw) 

geholpen hebben met het maken van een start met een School Capacity Develop Plan.  

En tenslotte hebben René met de jongens en ik met de meisjes van klas 6 weer een leuke 

ochtend gehad over vooral relaties / huwelijk en alles wat daarmee samenhangt. 

In deze tweede week heeft Lizwe alle avonden bij ons op de veranda gezeten en hebben we heel 

veel informeel gepraat en  daarmee de relaties en het wederzijds begrip verbeterd. 

 

We hebben veel met veel verschillende mensen gepraat over het komen van vrijwilligers, het is 

ons volkomen duidelijk geworden dat rond de presidentsverkiezingen de Lusulu gemeenschap 

geen verantwoordelijkheid voor buitenstaanders kan en wil nemen. Ze hebben erg veel en 

concreet geformuleerde verwachtingen voor de komst van Lidy maar we moeten beslist wachten 

tot bekend is wanneer de verkiezingen zullen zijn. 

 



Chronologisch: 

Datum  Betrokkenen Activiteit 

Vr.08/03 Gift (Sr Tr)  en 

Methuli (DHM) 

Welkom, Lizwe afwezig, voorgesteld aan politie constable Dube en 
later commander Ncube. Huisje schoongemaakt (valt erg mee) 
Er is geen stroom omdat de leraren de rekening niet (willen) betalen. 

Zo.10/03  TTK = counsellor Over het referendum en over het dam-project. Misverstand over 
eigenaarschap. TTK zal voor 11/3 16.00 u een vergadering organiseren 

Ma.11/03 Clemence Ndhlovu 
 
Overleg met 
Methuli en Gift 
TTK, 16.00 u 

Bezoek aan LPS, bezichtiging waterpomp  (lekt een beetje)en tank. Er 
is 1 kraan! REA / Gumbo heeft de elctriciteit nog niet aangesloten 
Over programma, training docenten (jullie hebben niets gevraagd dus 
ik heb niets voorbereid), SDC vergadering en ontmoeting leerlingen A6 
Niet op komen dagen, wel een gesprek met de nieuwe Agri -tr. Jodah 

di. 12/03 Lizwe 
 
 
 
R en E 
 

Is terug, maar moet alle docenten trainen ivm stembureau. Een dag 
wachten. 
’s Avonds met hem over het referendum gepraat. Het is een hele 
organisatie en gaat de school heel veel tijd kosten. 
We bereiden de SDC LPS vergadering voor, dwz. zoeken alle stukken, 
quotations, rekeningen etc op. 

Wo.13/03 SDC LPS: 

Sibanda R: vz 

Moyo T 

Matonsi 

Munsaka E: secr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolas (Agri tr) 

 

Moyo T 

 

Isaac Mukuli 

Na voorlezing van het verslag van het bezoek van Peter hebben weh et 
over de agenda.  
Ze hebben ons bezoek voorbereid door schoon te maken (wij moeten 
duidelijker maken wat we van een voorbereiding verwachten) 
Er wordt $ 10 maintenance fee per bewoner per term gevraagd voor 
het huisje. 
Elektriciteit komt nog niet los, maar zij weten ook niet of de HM wel 
een aanvraag heeft ingediend bij REA 
Dan de borehole kwestie: ik geef uitleg van verwarrende offertes / 
rekeningen/ correspondentie over de motor / betalingen. 
Dan breekt de hel los want er blijken vervalste handtekeningen onder 
een brief aan mij te staan. Gelukkig heb ik hem op de computer bij me. 
(ik had er goed een gedaan ook alle ‘hard copies’ mee te nemen). 
Er was goedkeuring voor bestelling tot $ 14.000,- inclusief nieuwe 
motor. Er blijkt met vervalste handtekeningen aan mij aan offerte 
gestuurd te zijn voor 17.200 voor een gereviseerde motor + 
aanvullende rekeningen van $ 1680,- Men is blij dat ik niets extra 
betaald heb! 
Friday wordt er bij gehaald en verschuilt zich achter Gumbo, die door 
mij onder druk zou zijn gezet. We nodigen Gumbo uit op de 
vergadering van 20 /03 
Wil een vergadering over het dam project om 14.00 u maar is er pas 
om 14.15. Dan hebben we met Moyo afgesproken. 
Wil van ons advies over hoe hij zijn zaak kan uitbreiden en zal het 
probleem met onze remmen aanpakken. 
Komt op bezoek, hij is nu acting HM op de dependance in Kabula. Hij 
ziet er slecht uit. Moet ook gaan trainen voor ‘polling officer’. 
 

Do 14/03 SDC LHS 10.00u 

Richard (vz) 

Lizwe (HM), 

Joseph, Methuli 

Begin om 11.30, 1 ½ uur wachten dus! Het HE Block is af, op enkele 
tekortkomingen na. We gaan het later bekijken, het is van belabberde 
kwaliteit!, Het hout is te dun, de zinkplaten ook, de deuren staan 
krom, er ontbreekt veel glas. Er is geen el. Of plafonds (vergeten). 



(Dhm),  Matson, 

Mishek (pm), 

Kenias, + 2 ladies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agri – trs 

 

Lizwe 

We spreken over de offertes voor de inrichting van de lokalen. Er 
waren er 4, maar drie serieus. We spreken af ze met een jkleine groep 
goed voor te bereiden. 
Er is door de SDC een klein huisje gebouwd, onderhoud gepleegd aan 
gebouwen en meubilair. Ook is het computer lab verbeterd (maar een 
puinzooi), er zijn renovaties aan het Masters house. 
Het 2e dormitory is af, nog burglerbars. Unesco heeft voor O-level voor 
alle leerlingen textbooks geleverd! Voor A-level nog niet, te duur / te 
‘buitenlands’. 
Volgende week verder want om 14.00 uur vergadering over het dam 
project met agri-teachers en community. 
 
Er komt niemand opdagen! Het wordt op vrijdag 08.00 uur gezet. 
 
We bespreken onze frustratie met hem, het referendum s overmacht! 
L belooft volgende week veel tijd te maken. We hebben het ook over 
de terugkeer van Temba Mtombeni. 
Inmiddels is er weer stroom doordat de leraren toch (mbv SDC) $ 2400 
van de $ 3500 aan ZESA betaald hebben. We halen de koelkast terug 
uit het comp.lokaal. 

Vr 15/03 08.00 u Agri dpt. 
 
 
10.00u LPS 
 
 
 
32 lln A-6 

Niemand. Om 09.00 u ga ik Nicolas opzoeken, die met veel gelul het 
over totaal andere dammen blijkt te hebben en een brief tevoorschijn 
tovert om aan LF steun te vragen. Doen we dus niet! 
Poster RoE opgehangen mbv Ndhlovu 
Op de terugweg een felle discussie met Benjamin Mloyi over het nut 
van het referendum. 
Voorbereiding ‘les’ aan A6 
Leuke interactieve ‘les’ met deze jongelui over hun toekomst en de 
hindernissen die ze daarbij verwachten. Tot slot spreken we af dat zij 
lid worden van een op te richten Lusulu Foundation Zimbabwe 

Za/zo  Er is een referendum op de school, maar het is erg rustig. Ondertussen 
maakt Mr Moyo de remmen van onze auto 
Relaxen, Maureen en Abethneco Mtombeni op bezoek. 

Ma 18/03 Methuli 
 
 
F&F tr 
 
Jonge trs. 
 

Ik maak met Methuli een programma voor deze week, want Lizwe is 
nog niet terug. Hij (M) wil dat ik ‘even’ intervisie doe, maar dat kan 
niet zomaar in 1 ½ uur. 
Om 12.00 overhandig ik namens Henny Otto een bedrag van $ 300 
voor materiaal voor het vak F&F aan Methuli en de F&F tr. 
Om 14.00 uur geven we aan de jonge / nieuwe leraren uitleg over wat 
de Stichting Lusulu deed en doet en waarom wij hier zijn. Het is een 
bijzonder lauwe bedoening, er is 0,0 interactie. 
’s Avonds is Lizwe er gelukkig al weer. 

Di 19/03 Nieuwe leraren en 
HoD’s 
 
 
 
 
Lizwe en Gift 

Om 10.00 uur zal ik een ‘training’ geven in het kader van competentie 
ontwikkeling. We beginnen om 10.45, wie daarna nog komt stuur ik 
weg. 
Het gaat over randvoorwaarden voor goed onderwijs, over talenten, 
over uitdagingen en over bij jezelf blijven. Het is zeer interactief, zeer 
intensief, een geweldig diepgaande twee uren. 
Over de offertes voor de praktijklokalen. L kan ze niet vinden, maar ik 
heb gelukkig de scans op mijn laptop. Er zijn 4 zaken bezocht, 3 
hebben een quotation gestuurd. Er zijn nogal wat verschillen die we 



doornemen en waar we ‘lering’ uit trekken. 
We spreken af dat LF via WG gaat proberen de inrichting voor het F&F 
lokaal snel rond te krijgen. Daartoe vraagt Lizwe nieuwe complete 
quotations. Bij akkoord van de vakdocenten en de SDC mag er besteld 
worden. LF betaalt 75% aan. Na levering en akkoord door de school 
betalen we de rest. Er wordt te veel gerommeld met leveranties als 
alles vooruit betaald is.  
Voorts zal LF de school op de hoogte houden van de fundraising en zal 
de school tegen het einde van term 2 nieuwe quotations vragen voor 
het agri-lab en voor het HE lokaal. WE gaan er van uit dat de lokalen in 
term 3 worden ingericht (ook met hulp van Steffen) en begin ’14 
volledig operationeel zullen zijn. 

Wo 20/03 Mr Mukombwe, 

HM Musazi Pry 

school; 

L.G. Mudimba; 
Mrs … 
Mr Matonzi;  
Mr R. Sibanda;  (vz) 
Mr. C Ndhlovu;  
Mr F. Muchimba;  
Mrs Machumba; 
Mr E. Munsaka; 
Mr H. Gumbo; 

Mr. T Moyo;  

E en R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTK = councellor 

 

 

 

Lizwe 
 
 
 

09.00 uur, SDC vergadering over Fraude, maar in het wachten woirdt 

er nog een bezoek gebracht aan de pomp en aan het docenten huisje. 

Muchimba (M) en Gumbo (G) zijn niet onder druk gezet door de LF, 
maar G heeft M aangespoord de brief te schrijven. G heeft hem 
verstuurd. Er is aanvankelijk veel geharrewar over onenigheid in de 
SDC over een nieuwe of een gebruikte motor,  over het belang van de 
school en de leerlingen, over wie wat wanneer aan wie verstuurd 
heeft. Maar uiteindelijk geeft G toe een vervalste brief namens de SDC 
gestuurd te hebben aan de LF met quotations die niet waren 
geaccordeerd . Ook geeft hij toe daarna nog meer rekeningen te 
hebben gestuurd. M geeft na veel aandringen toe hiervan op de 
hoogte te zijn geweest. Beide zeggen er direct spijt an gehad te 
hebben, waarop Mudimba vraagt waarom ze het dan geheim 
gehouden hebben en er nu steeds over zitten te draaien? 
Er is $3200 ‘zoek’, of in elk geval door de LF aan Gumbo betaald na 
valse rekeningen. 
Na veel gepraat stuurt Sibanda de heren naar buiten en houden sdc en 
anderen intern beraad. Conclusie: terug betalen en overplaatsen van 
Muchimba. 
Na binnenkomst en mededeling van de vz. deelt G mee dat alles terug 
betaald zal worden, ze vragen daar 6 maanden voor.  Alles wordt 
nauwgezet op papier gezet (affedavit) . 
Na afloop is iedereen eigenlijk verbaasd over de afloop, zoveel 
gesputter en dan ineens deze ‘schuldbekentenis’.  
(donderdag blijkt het muisje toch een staartje te krijgen als ook de 
politie zich er mee gaat bemoeien. Wanneer de beloftes niet strikt 
worden nageleefd zal arrestatie volgen.) 
WE zijn na 4 uur gevloerd, slapen alle twee een uur! 
Hij wil over de dam praten. WE stellen opnieuw: 
1e een committee opzetten 
2e een project opzetten en aanvraag doen 
3e Piet te Velde inschakelen 
Over de ‘school leavers enquête’: Ligt stil door tijdgebrek en gebrek 
aan kennis bij L. Had Peter niet een antropologe voorgesteld? 
Doel van LHS zou zijn: verbetering van het curriculum. 
Doel van LF zou zijn: hoe succesvol zijn ‘onze’ ex-leerlingen? 
Volgens L zijn de oud lln wel te vinden. Misschien kan Lidy hier ook 
behulpzaam zijn? 
’s Avonds praten we gezellig met Gift en Lizwe onder het genot van 
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koffie en voor hen cappuccino!! 

Do 21/03 SDC LHS + Lizwe en 
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Lizwe, Methuli; 
Gift en Lidet. 
 
 
 

Zij delen mee van plan te zijn dit jaar nog een klaslokaal en een huisje 
te bouwen. Op eigen kosten!. 
Wij werken de ‘rest’ van onze punten van vorige week af: 
E: over onze afbouw policy: we geven uitleg en zeggen ook dat we niet 
uit Lusulu weg willen maar dat onze aandacht wat betreft geldstroom 
zal verschuiven naar meer behoeftige projecten. Dat accepteren ze. Ze 
zullen er in hun vergaderingen plannen voor maken. Ze stellen het op 
prijs dat we vroegtijdig met hen in overleg gaan. 
Dan hebben we het over volunteers. Computer ondersteuning is hard 
nodig voor lln, docenten, management en administratie. Ook is hulp 
gewenst bij de verdere elektrificatie, kan bv Steffen helpen met 
zonnen energie voor het HE blok? Maar ook graag met de water 
voorziening / sanitair. Kan Lidy helpen bij het opzetten van een 
Management Oinfo Systeem, en haat gender betrokkenheid is zeer 
interessant. 
Richard denkt dat twee vrijwilligers voor dit jaar wel genoeg is. 
René vraagt de SDC een modem voor de school te kopen om de 
internet verbinding te verbeteren. Dat wordt toegezegd. 
Daarna komt de evaluatie door Alwyn aan de orde: 
De drie aanbevelingen: Engels; Onderhoud; en investeren in veel O-
level lln of enkele A level lln?. 
Over Engels wordt diepgaand gediscussieerd. Er moet verbetering 
komen in de samenwerking met de ouders, met de basisschool en 
binnen de school zelf. Bij voorbeeld op het schoolterrein geen Tonga, 
Ndebele of Shona meer toelaten. Op straffe van …. En dat gaat toch 
echt te ver. Maar een debating club is wel een goed instrument. 
Vlgs L is het een attitude vanuit de koloniale tijd, Engels was de ‘foute’ 
taal. 
Onderhoud wordt inmiddels door de SDC en de school goed opgepakt. 
Ik wijs nog eens op het vele ‘zwerf-asbest’. 
Wat betreft het dilemma tussen o-level en a-level glimlachen ze wat, 
het wordt zo niet ervaren kennelijk. 
Daarna de Income Generating Projects: F&F heeft dekbedden verkocht 
die niet gebruikt werden en daarvoor materiaal kunnen kopen. Agri 
heeft landbouw producten verkocht en daarvoor gereedschap 
gekocht, Building heeft een huisje voor docenten gebouwd en een 
veranda aan het Guest house. Daarvoor betalen wij $ 250 voor extra 
gereedschap. We geven 13 films om met de beamer een cinema 
project te starten. Een geweldig idee! 
Elzelien introduceert Temba Mtombeni opnieuw, Zij willen hem graag 
een kans geven want hij is immer ‘één van de founding fathers’! 
Het SCDP, School Capacity Dev. Plan. 

 We doen math (verplicht) voor nieuwe teachers. 
Daarnaast komen we er niet aan toe. 
Ze willen wel weer een heel lijstje: 
Intervisie, ook voor management; 
Supervision door MT; 
Inclusive Education: how to handle all these different students; 



Project management; 
Setting and Meeting targets; 
Financial manag.t, financial resources; 
Computer training for trs and MT 
Professional Library for teaching methods, sociology etc. 
Partnership with other schools. 
We zetten het format voor een scdp nog eens uiteen, willen ze mee 
gaan werken, en de plan – do – check – act cyclus.. (we’ll see) 
Wat betreft vrijwilligers, de school start weer op 7 mei, Lidy zou 
welkom zijn vanaf 11 mei tot medio juni. De verkiezingen worden in 
juli verwacht en de aanloop en uitloop daarvan kunnen toch ‘tricky’ 
zijn, dan willen ze geen verantwoordlijkheid voor vrijwilligers moeten 
nemen. 

Vr 22/03 A-6 lln Elzelien praat met de meisjes en René met de jongens. Over de 
toekomst, carrière, huwelijk, relaties, sex, een gezond leven. Zeer 
levendig in beide groepen. 

Za 24/03 Lizwe We rekenen even af: 
Voor F&F hebben we namens Henny Otto $ 300,- gegeven; 
Voor Building geven we $ 250,- 
Voor een experiment met Ant Poisson geven we $ 9,-  
Voor de professionele bibliotheek geven we namens Resy $ 240,- 
 
Tenslotte maken we het huisje schoon, actualiseren we de inventaris, 
pakken in en gaan ‘dineren’ in het restaurant. 

 

 


