
Verslag van de missie naar Lusulu in Zimbabwe door Steffen 
van 24 april tot 18 mei 2009. 

 
Kort na de laatste missie van René Huigens werd het voorgenomen besluit om mij 
naar Lusulu te zenden definitief. Ik had er enorm veel zin in omdat het een terugkeer 
na twee jaar zou betekenen. Terug bij de mensen die zoveel voor me zijn gaan 
betekenen en hoe zou het toch met ze zijn? Ik wist dat het niet een rustige vakantie 
zou worden maar zag het wel als een voorrecht dit te mogen doen, geweldig!  
 
Het belangrijkste doel van de missie was:  
de drinkwater voorzieningen weer operationeel te krijgen. 
Maar ook: 

1. Alles wat nodig is om de borehole operationeel te krijgen organiseren en 
aanschaffen, waaronder het transport van de nieuwe watertanks. 

2. Het bestellen van nieuwe trusses (dakspanten) voor het nieuwe meisjes 
slaaphuis en het transport hiervoor regelen. 

3. Overleg met de SDC’s (School Development Committee) hoe de uitvoering van 
de bouwprojecten verloopt. Hoe staat het met het Uniform Industry project. 
Hoe heeft het Food for Work programma gewerkt.  

4. Heb overleg met de teachers die een studie doen, hoe gaat het hiermee. 
5. Regel de financiële zaken met de mensen waarbij dit nodig is, dit voor 

gemaakte onkosten en waar toestemming voor is verleend door de stichting. 
Ook moeten de betrokken mensen schriftelijke verantwoording overhandigen. 

6. Besteed uitgebreid aandacht aan het onderwerp Maintenance en wijs mensen 
op hun verantwoordelijkheden hierin. 

7. Check de algehele situatie. Hoeveel leerlingen en leraren zijn er en vooral hoe 
het met ze gaat. Hoe gaat het met de hele Lusulu gemeenschap. 

 
De vliegreis was tot aan Johannesburg en mijn busreis tot naar Bulawayo de volgende 
dag. Deze zou 12 uren duren maar dit werden er 29! De voorbereiding in Bulawayo 
verlengde ik daardoor met 1 dag. Met Dumisani, en mijn goede vriend Itai, heb ik in 
drie dagen het benodigde loodgieters materiaal bij elkaar gezocht. Ook de nieuwe 
pomp en andere onderdelen voor het borehole werden gehaald. Piet Te Velde had een 
nieuwe elektromotor in Botswana gekocht en ook deze werd in de auto geladen. Bij 
Halsted Timber moesten de trusses besteld worden. Het transport voor de tanks op 
woensdag 29-4, werd geregeld en betaald.  
 

 
 
De volgende ochtend vroeg belde Mr. Tanyanyiwa dat ze goed afgeleverd waren in 
Lusulu. Toen we daar ’s avonds aankwamen lagen ze er inderdaad. Ik was moe en 
vond het vreemd om terug te zijn. Het nieuwe Guesthouse zag er prachtig uit. 



Op vrijdagochtend ontmoette ik de eerste bekenden, Alick, Isaac en Gift! Na het 
bekende begroeten en: “How is Netherlands?”, werd de nieuwe pomp al meegegeven 
naar het pomphuisje. De pump minder Mr. Dube was al druk bezig de pijpen uit het 
borehole te halen. Toen de solar-pomp eruit kwam, was al snel duidelijk wat er mis 
was: de slang was losgeschoten!  
 

 
 
Ondanks dit had deze pomp weinig kans van slagen gehad aangezien er teveel 
verloop in het terrein zit, en deze pomp daarvoor te licht is. Aan het eind van de dag 
en bij het licht van een opwind-zaklantaarn, het was al donker, werd de klus geklaard. 
Er is gekozen voor een pomp met een lager capaciteit m.b.t. liters per uur, deze 3,5 
m3 p.u. de vorige 7m3 p.u. Zaterdag waren er weer de nodige vrijwilligers aanwezig 
om de twee tanks op de container te plaatsen.  
Nadat ik ze overtuigd had dat deze container sterk genoeg is om 20 ton water te 
kunnen dragen, werden ze met vereende krachten erop geplaatst.  
 

 
 
Toen dit karwei gelkaard was ben ik met Gift en Alick naar het trafo aan de Electricity 
poles, ter hoogte van de Police, gegaan waar we constateerde dat de zekeringen “off” 
waren. Een van de zekeringen lag kapot op de grond. De kapotte zekering 
meegegeven de volgende dag aan Isaac Munkuli die volgens planning naar Binga ging 
om de ZESA mensen op te halen. Dit was middels een brief met hen afgesproken. 
ZESA zou komen om deze aansluiting eindelijk te maken, na het rekken van twee jaar 



door het stellen van allerlei aanvullende eisen. Ik heb deze zondag samen met Alick 
de nieuwe meterkast gemonteerd naast de hoofdzekering kast die ik twee jaar 
geleden al had geplaatst, samen met de benodigde kabel. Maandag de staat van de 
lokalen bekeken, het onderhoud is slecht! Waarom?? Geen materiaal om het te 
maken? De oude tank afgekoppeld en begin gemaakt met de nieuwe aansluitingen 
voor de nieuwe tanks.  
 

 
 
Aan het eind van de dag: geen ZESA! Het kantoor was ondanks de afspraak gesloten 
om een onduidelijke reden. Wat nu?? Gewoon maar weer doorgaan! Dinsdag lag ik 
ziek te bed. Waarschijnlijk doordat ik het borehole water ongekookt gedronken had 
waren de darmen van streek. Woensdag was ik weer opgeknapt en merkte dat de 
eerste leerlingen, ongeveer 40, op school waren. Vandaag begon de school weer 
officieel na een maand vakantie. In de middag ging ik, na mijn boodschappenlijstje 
nog eens te hebben gecontroleerd, weer naar Bulawayo. De volgende dag de weer 
door de stad om onderdelen te ruilen en de ontbrekende te scoren. ZESA in Hwange 
gebeld en gevraagd (netjes) waarom ze niet waren op komen dagen. De verklaring 
was dat ze hun salaris moesten ophalen in Bulawayo! Vervolgens heb ik weer een 
afspraak gemaakt voor de maandag en hen verteld dat ik er graag bij wilde zijn, 
woensdag zou mijn definitieve vertrek al weer zijn. Nu hopen dat ze woord houden! 
Verder die dag o.a. bij de leverancier van de trusses geweest om te checken of de 
betaling binnen was. Dit was helaas nog niet het geval en moest ik dus vanuit 
Nederland een bewijs hiervan ge-e-maild zien te krijgen. Vrijdagmorgen had René dit 
gedaan en kreeg ik toestemming van Halsted om ze op te komen halen. De man van 
het transport, Mr. Tanyanyiwa, stond al met een truck klaar en ik kon hem betalen. 
Zelf ging ik die middag, met alle benodigde materialen en onderdelen, weer terug 
naar Lusulu. De volgende ochtend vertelde Dumisani dat het transport ’s nachts om 4 
uur was gearriveerd, gelukkig. Die dag heb ik samen met Alick en Gift twee nieuwe 
waterpunten kunnen aanleggen, een vlakbij het guesthouse en een bij de 
schoolakker.  

 



Bij mijn aankomst gisteren was er weer geen stroom, oorzaak waarschijnlijk 
blikseminslag. Op zondag de aansluiting van de tanks klaargemaakt en de nieuwe 
elektromotor naar het pomphuis gebracht.  
 

 
 
Deze werd op maandag gesteld en aangesloten maar kon nog niet getest worden 
omdat er geen spanning was. Alles was nu aangesloten en omgebouwd op het nieuwe 
waterleiding netwerk van de school. Het enige wat nu nog restte was het in werking 
stellen en testen van alle nieuwe aansluitingen en dus het vullen van de nieuwe 
tanks!! Echter ZESA kwam weer niet opdagen, dit waarschijnlijk door een groot 
probleem op het hoogspanning netwerk. Een bezoekje aan de shops gaf een indruk 
wat er zoal weer te krijgen is. De winkel is redelijk gevuld met o.a. cooking oil. De 
prijzen zijn nog voor veel mensen veel te duur. We hebben, Dumisani en enkele 
teachers, samen even een biertje gedronken en onderuit zittend het wel en wee 
besproken, conclusie: het gaat weer wat beter en dus is er weer hoop, al is de weg 
nog lang. Dumisani vertelde ook dat er nu bijna 400 leerlingen weer op school waren, 
ook positief dus.  
 

 
 
’s Avonds kregen we weer spanning, zou ZESA dan morgen misschien komen? 
Op de agenda van dinsdag stond het overleg met de gezamenlijke SDC’s gepland (LPS 
en LHS). Voordat deze begon om 11.30u. had ik eerst nog een bijeenkomst met de 
teachers staff, er waren er ongeveer 20 aanwezig.  Bij deze bijeenkomst heb ik de 
brief van de stichting, geschreven door René, voorgelezen. Ik heb in mijn speech 
gezegd dat ik blij was om terug te zijn, al was het maar kort. Ook hen ik mijn 
teleurstelling uitgesproken over het onderwerp maintenance. Ik heb hun dringend 
verzocht hier meer en beter aan te werken: “Good maintenance makes a place better 



to work in! Make the school premises neat, and this will make you feel better, 
happier!”. De sfeer bij dit overleg was goed en je merkt dat leraren er weer voor 
willen gaan al is de beloning nog te laag. In het overleg met de SDC’s heb ik alle 
punten naar voren gebracht die ik op mijn lijst met afspraken en aandachtspunten 
had staan. Het was een uitvoerig overleg waar het bestuur hopelijk weer mee verder 
kan.  
 

 
 
’s Middags na de lunch heb ik samen met een aantal leden van de SDC’s de 
vorderingen van de bouw van de LPS klaslokalen bekeken. Er was naar mijn mening 
te weinig gedaan de afgelopen maanden, reden daarvoor ligt o.a. dat de bouwvakkers 
hun gewassen op hun akkers moesten oogsten.  
 

 
 
Woensdagmorgen al vroeg op, ik moest aanwezig zijn bij de Assembly (bijeenkomst  
van leerlingen en staff) die al om 7.00u. plaatsvond. Dumisani wilde mijn reden van 
aanwezigheid bij de leerlingen onder de aandacht brengen en kon ik tevens de 
leerlingen toespreken namens de stichting. Er waren bij deze Assembly ongeveer 600 
leerlingen aanwezig, een bemoedigend aantal. Ook hier kwam uitgebreid het 
onderwerp maintenance aan de orde. “Wij als stichting voelen ons verantwoordelijk 
voor jullie leerlingen, dat je goed onderwijs kunt volgen. Wij vragen jullie op jullie 
beurt om verantwoordelijk te zijn voor de mogelijkheden die jullie geboden worden. 
Gebruik deze door goed te studeren en zorg te dragen voor je omgeving, zoals de 
schoolgebouwen, het meubilair, het terrein, dit alles moet goed worden onderhouden. 
Wees er trots op, dat je op deze school mag leren!” Nu hopen dat ze er wat mee gaan 
doen! Na de Assembly in de staffroom afscheid genomen van de teachers. De koffers 



gepakt en het guesthouse schoongemaakt. Het guesthouse is door mijn vrienden Itai 
en Nhlanhla met kwast en verf onder handen genomen, met name de buitendeur en 
alle kozijnen. Aan de voorkant is het logo van het Emelwerda College geschilderd, dit 
als dank voor hun sponsoring in 2007.  
 

 
 
De laatste brieven werden door diverse mensen aangeleverd, rapportages (van o.a. 
teachers met een scholarship) naar de stichting maar ook gewone brieven natuurlijk. 
Bij de headmaster was Florence druk bezig met het naaien van schooluniformen voor 
de Uniform Industry, dit gebeurde hier omdat er in de lokalen geen stroom was. 
Florence is hard werkend en heeft er plezier in. 
Ook vandaag kwam ZESA niet aan in Lusulu en ik zou ze in Bulawayo weer gaan 
bellen. Ik nam mij voor om dit net zo lang te doen, tot alles is aangesloten. 
Teleurgesteld was ik wederom dat wat er allemaal is geïnstalleerd weer niet in 
werking gezet kon worden. Het testen, en dus zien werken, is natuurlijk een wezenlijk 
onderdeel. Als er wat mis is wil je uitvinden wat en dit dan weer verhelpen. Nu is het 
hopen dat de technische kennis van Alick en Gift voldoende is om eventuele 
problemen te verhelpen. Met z’n drieën hebben we de mogelijke problemen 
doorgesproken en vooral hoe alles de eerste keer in bedrijf moet worden gesteld. Het 
water heb ik dus niet in de tanks zien stromen……….., maar het gaat zeker gebeuren!! 
In de middag, na een hartelijk afscheid met: “Don’t worry, I will be back!”, was er 
weer het vertrek naar Bulawayo. Op donderdag diverse contacten bezocht en afscheid 
genomen. ’s Avonds naar een opening van een expositie in de National Gallery, er was 
dus wat tijd voor ontspanning. Vrijdagmorgen de auto naar Piet en Ineke Te Velde 
gebracht. Deze mensen zijn een fantastische steun voor de stichting en ook dit keer 
stonden ze mij weer bij met raad en daad, ook veel dank aan hen. ’s Middags vloog ik 
naar Johannesburg en deed daar nu anderhalf uur over! De laatste twee dagen 
verbleef ik bij mijn familie om zondagavond weer huiswaarts te gaan. 
Maandagmorgen op 18 mei landde ik om 9.00u. in Amsterdam. De klus zat er op! 
 
Thuisgekomen voelde ik me erg moe, onbewust had de voorbereiding en de uitvoering 
de nodige energie gekost. Ik heb gedaan wat mogelijk was met de opdracht die ik 
had. Zimbabwe heeft het nog steeds moeilijk en dan met name de “gewone” 
bevolking maar gelukkig er is lichte vooruitgang te merken. Ik hoop echt, met heel 
mijn hart, dat dit proces zich voor deze verschrikkelijk aardige mensen doorzet. Zij 
verdienen het dubbel en dwars! 
 
Het was inderdaad weer een voorrecht om met deze mensen te werken en bij ze te 
zijn, en daar ben ik dankbaar voor. 
 

Steffen, Emmeloord 18 juni 2009. 
 


