
                                                   
 

Verslag / stand van zaken project “Inrichting Praktijklokalen Lusulu High School”  van 

Stichting Lusulu i.s.m. Bureau Internationale Samenwerking en Wilde Ganzen, 2013/2014. 

 

DOEL: 

Op verzoek van de schoolleiding en oudercommissie van de Lusulu High School probeerden we een bedrag van 

ruim € 60.000 bij elkaar te zamelen om de inrichting te kunnen bekostigen van een vaklokaal voor ‘Mode en 

Kleding’ en een vaklokaal voor ‘Voedselbereiding en Voedingsleer’. Ook een vaklokaal/laboratorium voor 

Landbouwkunde moest worden ingericht. Water en elektriciteit moest worden aangelegd, een docent worden 

bijgeschoold en studiemateriaal gekocht. 

 

ACTIE: 

Eind 2012 startten we de fondsen wervingsactie “Inrichting Praktijklokalen Lusulu High School”  samen met 

Bureau Internationale Samenwerking. We schreven in totaal  22 organisaties aan met het verzoek bij te dragen 

aan dit project. Twaalf organisaties reageerden positief en in totaal ontvingen we € 46.000.  

Een deel daarvan werd afgedragen aan B.I.S. als afgesproken vergoeding. Over bijna € 35.000 werd door Wilde 

Ganzen een subsidie verstrekt van ruim € 19.000. 

(voor exacte bedragen zie laatste pagina) 

 

RESULTAAT: 

Een eerste stap werd gezet in het voorjaar van 2013 met de bestelling van het materiaal voor de inrichting van 

het “Mode en Kleding’ lokaal. Grote werktafels, stoelen, kasten en kastinrichting werden besteld voor een 

bedrag van ong € 6.000. In Juni werd het materiaal afgeleverd en het lokaal in gebruik genomen 

 

 



 

In het najaar van 2013 was bestuurslid Steffen Wielenga in Lusulu. Samen met een bevriende lokale zakenman 

onderhandelde hij opnieuw over de uitgebrachte offertes, ook met andere leveranciers. Dat resulteerde 

enerzijds in vertraging van de bestellingen, maar anderzijds leverde het een grote besparing op. Hierdoor was 

er meer geld beschikbaar voor het uitvoeren van het project.  

De inrichting van het ‘kook-lokaal’ werd gekocht voor ongeveer € 15.000 en de inrichting voor het laboratorium 

kostte globaal ook €. 15.000. De totale inkomsten waren € 3600 hoger dan verwacht. 

Van het overgebleven budget werd op verzoek van de school en in overleg met donoren een extra waterput 

geslagen, noodzakelijk om het toegenomen watergebruik te dekken en vooral ook een schoolakker te kunnen 

irrigeren. Ook was er nog financiële ruimte om één van de dependances van de school, de vestiging in het dorp 

Kabuba op ongeveer 20 km van Lusulu, te helpen met bouwmaterialen voor een klaslokaal. Dit zal in de zomer 

van 2014 worden gerealiseerd. 

.    

Afladen van de spullen voor het agri-lab en Home Economics 

    

  
Agri-lab vóór montage     keuken spullen 

 

 
 
 
 
 
 
 
Waterput 
slaan 

In maart 2014 waren bestuursleden Elzelien van Duijn en 
René Huigens in Lusulu. Helaas was bij hun vertrek de 
inrichting van de beide lokalen Home Economics en Agri-
lab nog niet gereed. Het bedrijf uit Bulawayo had nog 
geen kans gezien de  monteurs te sturen. Het werd ons 
verzekerd dat het voor aanvang van de April-vakantie (10 
april) gereed zou zijn. 
Op de waterput moest begin april de pomp nog 
gemonteerd worden en de aansluitingen gemaakt 
worden. 

 

 



Met de realisering van dit project is de Lusulu High School op een niveau gekomen dat ver uitsteekt boven de 

andere scholen in de provincie. Het ‘negatieve’ effect daarvan is de aanzuigende werking op leerlingen. Dat 

vertaalt zich vervolgens concreet in het openen van dependances in de omliggende dorpen. (De school kent 

een verzorgingsgebied met een straal van ruim 30 km). In de loop van 4 jaar zijn nu 6 dependances geopend. In  

2004 zaten er op de LHS ongeveer 550 leerlingen, in 2014 zijn dat er 800 + 1300 op de zes dependances. De 

Stichting Lusulu gaat zich bij de ondersteuning van bouw activiteiten in de komende jaren dan ook  richten op 

deze dependances. Een ander effect is dat de school ook landelijk opvalt. Door het goede potentieel van deze 

school is zij, samen met de basisschool, die ook met steun van de Stichting Lusulu vanaf 2008 wordt 

opgebouwd, gekozen in een pilot project voor e-learning van het Ministerie van Onderwijs samen met een 

grote telecom en internet provider. Beide scholen ontvingen 2 volledige lokaal- inrichtingen voor e-learning, 

d.w.z. 80 laptops, beamers en schermen, laptops voor docenten, bijbehorende servers en een 12 daagse 

training voor alle docenten in e-learning en zonnepanelen voor de energie opwekking! 

 

 

 

 

FINANCIËEL OVERZICHT: 

De wervingsactie via Bureau Internationale Samenwerking was meer succesvol dan begroot, uiteindelijk 

ontvingen we ruim € 3600 meer dan we gehoopt hadden. Dit extra geld is in overleg met de donor gebruikt om 

de extra waterput te slaan. Door met name op de inkoop van het Huishoudkunde lokaal scherp te 

onderhandelen en relatief veel geld te verdienen konden we extra geld uitgeven voor studiemateriaal en bouw 

van lokalen.  

  

De cijfers: 

 In €€ begroot 
Som donaties via Bureau Internationale Samenwerking 46.000,00 42.388,71 
Subsidie Wilde Ganzen 19.161,29 19.161,29 
totaal 65.161,29 61.550,00 
   
Inrichting Mode en Kleding lokaal 6.506,23 6.000,00 
Inrichting Home Economics lokaal 15.850,14 33.000,00 
Inrichting Agri Lab 15.824,43 15.000,00 
Waterput en pomp 6.338,81 Niet begroot 
Lesmateriaal 4.800,00 1.500,00 
Klaslokaal Kabuba 7.875,00 Niet begroot 
Onkosten B.I.S. 3.425,09  

5.500,00 Onkosten Steffen Wielenga brandstof en ‘klein materiaal’ 
o.a. el.kabels 

2.513,00 

Onkosten missie maart ’14 vliegticket en visum 678,50 
Nog in bestelling, tafels HE + brandpreventie mat. + opleiding 
admin.  Medewerkster                         (=saldo) 

1.350,09 Onvoorzien = 500,00 

 65.161,29 61.550,00 
 

Beilen, april 2014. 


