
Verslag van de resultaten van The Ride on Education 2013 

 

Ten bate van Lusulu fietsten we, met de vermeerdering door Wilde Ganzen, € 10.523 bij 

elkaar. Geweldig! 

 

In maart waren Elzelien en ik in Lusulu om de voortgang van het project te bekijken en 

bespreken. Even een update aan jullie allen: 

In het najaar van 2013 werden offertes opgevraagd voor de bouw van een lerarenhuisje bij de 

Basisschool. In overleg met de Stichting Lusulu besloot de school in zee te gaan met de lokale 

aanbieder ‘Alex Plumbers’, die een offerte had uitgebracht van $ 10.312 voor de 

bouwmaterialen. Hij is niet de aller goedkoopste, maar wel met een vestiging in het dorp 

aanwezig en dat is gemakkelijk en ondersteunt de plaatselijke economie. Hij leverde in 

december het bouwmateriaal af en Stg Lusulu betaalde de rekening. 

Inmiddels hadden de ouders het benodigde zand en kiezelstenen gebracht en de fundering 

gegraven, met de cement gingen ze nu stenen maken. Ook was het geld bijeengebracht om de 

bouwers te kunnen betalen. 

Begin maart zagen we dat de bouwers bezig waren het dak te maken, toen we op 21 maart 

afscheid namen was het huis op een haar na klaar. Het is op 1 april opgeleverd en 8 

leerkrachten van de basisschool konden er hun intrek nemen. Het huis is groter geworden dan 

aanvankelijk was gepland, 8 kamers van ong. 10m2 in plaats van 6. Waarom? Omdat de 

school nog steeds groeit en er inmiddels 13 leerkrachten zijn. 

Van de resterende ruim $3.000 (€ 10.500 = ong $ 13.500) is materiaal gekocht om het huisje 

aan te sluiten op de waterpomp en leiding en om een was/douche hokje bij de huisjes te 

bouwen. Dat laatste is op dit moment nog niet af. 

 

Het succes van het project houdt hiermee niet op.  

De Lusulu Primary School is een snel groeiende en goed presterende school. Dat is in de regio 

en het land opgevallen. En dat in een zeer ‘achteraf’ gebied. 

Samen met 29 andere basisscholen in afgelegen plattelandsgebieden in heel Zimbabwe is 

‘onze’ LPS gekozen voor een pilot project ‘e-learning’, een project van het Ministerie van 

Lager en Middelbaar Onderwijs in Zimbabwe, uitgevoerd door de grootste telecom en internet 

provider van het land, Netone. (een staatsbedrijf)  

Dat wil zeggen dat de school een donatie heeft gekregen van 80 laptops voor leerlingen, 10 

laptops voor docenten, 80 sets meubels, 2 beamers, schermen, een server om dit alles te 

koppelen en een 12 daagse training voor de docenten om hier mee te werken. Daarnaast wordt 

de school voorzien van zonnepanelen om de stroomvoorziening te garanderen.  

Zijn wij effe trots met z’n allen. 

 

En wat is het neven effect? Het Ministerie (toen nog onder minister Dave Coltart van de 

MDC), heeft beseft dat basisschoolleerlingen met zo’n voorsprong, waarschijnlijk 

onmiddellijk ‘vastlopen’ in het middelbaar onderwijs. Daarom is bij de selectie van de 

scholen ook gekeken naar de ‘afnemende’ middelbare scholen, zijn die wel goed genoeg? 30 

Bijbehorende middelbare scholen krijgen ook dezelfde voorzieningen, ‘onze’ Lusulu High 

School dus ook. 

Maar er is ook een ‘negatief’ effect. De LPS heeft 4 (grote) lokalen, volledig gemeubileerd. 

Hierin zaten 8 klassen, rug aan rug, een schoolbord op de voormuur en één op de achtermuur. 

Twee lokalen zijn nu ingericht voor e-learning, daar kan nu geen ‘dubbele’ bezetting meer in. 

Dus zaten voorheen van de 11 klassen er nog 3 onder de bomen, nu zitten er weer 5 klassen 

onder de bomen. 

En er is meubilair ´te veel´.  



Oplossing: klaslokalen er bij bouwen. 

 

Daarom fietsen we in 2014 met The Ride on Education van de Drentse Hooglanden naar de 

Deense Hooglanden. Om (een deel van) de benodigde $ 17.000 bij elkaar te krijgen om een 

blok met 3 lokalen te bouwen.  

 

FIETS JE MEE? KEN JE IEMAND DIE MEE ZOU WILLEN FIETSEN? 

SPONSOR JE ONS WEER? 

 

Kijk op www.TheRideonEducation.nl of op www.lusulu.nl. 

Neem contact met ons op, info@lusulu.nl of r.l.h@tip.nl of telefoon 06 1919 2131. 

 

Bedankt voor jullie geweldige steun! Namens de docenten, leerlingen en ouders van Lusulu 

Primary School. 

 


