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Verslag van de missie naar Zimbabwe / Lusulu door René  
van 10 februari tot 3 maart 2009. 
 
 
Doel van de missie was:  
1. Onderzoek de feitelijke situatie wat betreft onderwijs, voedsel, gezondheid(szorg), bouw. 
2. Steek de medewerkers van de scholen een ‘hart onder de riem’, betuig medeleven en bied 

motivatie om vol te houden / door te gaan. 
3. Bied perspectief op verbetering door zo nodig noodhulp in de vorm van Food for Work en/of 

inkomens suppletie; stimuleer (daarmee) maximaal het onderwijs door te laten gaan; 
stimuleer de verdere bouw door de voorziening van materialen te garanderen; stimuleer 
het irrigatie project door de missie van Steffen voor te bereiden. 

4. Verbeter de communicatie met de schoolleiding door afspraken te maken over 
maandelijkse rapportage van vorderingen èn problemen en rapportage in geval van 
onverwachte ontwikkelingen. Stel daartoe ook financiële middelen beschikbaar (transport 
en telefoon vergoeding). 

5. Bestel indien nodig bouw en inrichtingsmateriaal voor de scholen. 
6. Maak een communicatiekanaal in Bulawayo beschikbaar zowel voor mondelinge en 

elektronische communicatie als voor financiële middelen. 
 
Ad 1: De school was dicht evenals alle andere overheid scholen. Alleen particuliere scholen 

waren op 27 januari open gegaan en een gemeentelijke school in Bulawayo waar de ouders 
een steunprogramma voor de leraren hadden opgezet. 

 De voedsel situatie was zichtbaar sterk verbeterd. Sinds op 9 februari betalingen in 
vreemde valuta waren gelegaliseerd, was er weer vrijwel alles te koop. Toen ik op 11 
februari aan kwam stroomden de winkels vol. Maar ONBETAALBAAR. De prijzen lagen qua 
getal op Europees niveau, de eenheid was de US $. Het salaris van een leraar in januari 
was omgerekend US $ 2! 
De gezondheid situatie was in Lusulu niet slecht. Er is tot nu toe geen cholera en nog 
betrekkelijk weinig malaria, doordat het wel regent, maar tussendoor voldoende droog is. 
Er zijn in het kliniekje geen medicijnen, zelfs het zetten van een ‘dikke druppel’ om malaria 
te testen was niet mogelijk. Het dichtst bijzijnde ziekenhuis, St Luke’s in Kernmaur, is 220 
km weg, 4 ½ uur rijden. 
De bouw van de High School lag stil, er is alleen aan het tweede slaaphuis gewerkt, de 
donatie van de Zimbabwaanse Organisatie voor Regionale Ontwikkeling. De Primary School 
heeft het dak gerepareerd en het metselwerk voltooid. Er zijn ook 2300 stenen gemaakt 
voor het tweede lokalen blok. 

 
Ad 2: Bij mijn aankomst in Bulawayo trof ik gelukkig Dumisani en zijn vrouw. Met hen heb ik 

de eerste week veel samen gewerkt. Eerst vooral informatie van hen krijgen om de situatie 
in te schatten. Er is veel honger geweest. Zelfs de betere ‘boeren’ zoals Gift Munkombwe 
hebben dagen gekend waarop ze enkel wat groente konden eten. De maïs die we in 
november gekocht hadden is pas op 9 december geleverd, en dat was ‘manna uit de 
hemel’. Er was toen vrijwel geen eten meer in Lusulu en nog te voeg in het groeiseizoen 
om al iets te oogsten. 
Gedrieën hebben we een ondersteuningspakket samen gesteld voor medewerkers van de 
scholen, en een iets kleiner pakket voor de SDC leden. 
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In dat pakket 

zat: 
Medewerkers SDC 

2,5 kg suiker 1,5 kg suiker 
2 kg zout 1 kg zout 
2 kg rijst  
2 kg bloem  
2 liter cooking oil ¾ liter cooking oil 
1 kg was zeep ½ kg was zeep 
1 stuk toiletzeep 1 stuk toiletzeep 
1 tube tandpasta 1 tube tandpasta 
1 potje vaseline  
2 st Mosbar - Malaria 
preventie 

1 st Mosbar – Malaria preventie 

1 anti malaria kuur 
(Malaquine + laridon) 

1 anti malaria kuur             

 

 
Ms. Ndlela en  
Mr Ngwenya met 
hun pakket. 

 

Indien er meer malaria voorkomt zijn er nog 50 kuren 
beschikbaar 

 
Op 27 februari is er een grote vergadering 
gehouden 
Daar waren 18 docenten LHS en 2 docente 
LPS aanwezig (van de 32), 14 SDC leden en 
een aantal (8) ‘stakeholders’ uit het dorp, 
o.a. de councilor, hoofd politie/cio, landbouw 
advies station, middenstand, etc 

  

Het is een wat eenzijdige vergadering geweest waarin Dumisani veel gesproken heeft over 
de nieuwe opdracht van het ministerie van onderwijs (ga op 2 maart aan het werk, met 
een aangepaste jaarplanning) en over ‘ownership’ van scholen en waterproject. Ik heb lang 
gesproken rond het thema pessimisme en verbeteren van je kansen. Ook heb ik mij 
uitvoerig, streng en negatief uitgelaten over de verwaarlozing van ‘het bezit en het 
gereedschap van het onderwijs’. Het was een belangrijke bijeenkomst. De conclusie van de 
aanwezigen was om met grote spoed de heropening van  de school mogelijk te maken 
(terrein en gebouwen op orde brengen, docenten en leerlingen oproepen) en om het Food 
for Work project voortvarend op te starten. 
 

Ad 3: We, Dumisani, zijn vrouw en ik, hebben een Food for Work programma opgezet, 
bestaande uit 3,5 ton maïs. Bedoeld voor mensen, inwoners van het dorp, die geringe 
andere middelen hebben en voor ‘ons’ willen werken, dwz.  
Zand of grind halen, stenen maken, helpen metselen 
voor het Agri-lab, helpen fundering voor Classroom 
Block 2 te graven etc. Beloning: 20 kg maïs per week 
of daar omtrent. Wat betreft stimulering om het 
onderwijs op te starten was de actie van de minister 
van onderwijs en de overige kabinetsleden om alle 
overheids ambtenaren een salaris te geven van US 
$100, in februari nog in vouchers, voldoende om het 
werk weer te doen starten.  

 Wel heb ik in mijn toespraak nadrukkelijk gewezen op drie positieve elementen: de prima 
regens en daardoor goede oogstverwachting, de hoop op verbetering met het nieuwe 
kabinet en de hulp van Stichting Lusulu (Read the writing on the wall! Are you still sitting 
back and waiting for pastures to get greener?). 
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Wat betreft het irrigatieproject hebben we met behulp van Piet te Velde 
(watermanagement deskundige) , zijn netwerk van pomp en water deskundigen, informatie 
van Hein en Steffen, informatie van internet, geconstateerd dat de capaciteit van de solar 
installatie 50% onvoldoende is. Bij de metingen en berekeningen is waarschijnlijk niet of 
onvoldoende rekening gehouden met het dalen van de waterspiegel in het boorgat zodra je 
gaat pompen en ok niet met de grote weerstand die de hoeken in de leiding van boorgat 
naar tank veroorzaken. Er is een veel zwaardere pomp nodig, die hoogstwaarschijnlijk niet 
in het boorgat zal passen. Daartoe zijn ook meer zonne panelen nodig.  
We hebben daarop besloten de ‘oude’ pompinstallatie te 
laten reviseren en te laten monteren. Dan testen we de 
capaciteit uit. Zo mogelijk wordt het boorgat 
schoongemaakt, eventueel een nieuw boorgat geslagen. 
De zonne-installatie kan mogelijk gebruikt worden bij de 
Basisschool als daar dicht in de buurt water gevonden wordt. 
(Het eindrapport van Piet is bij mij op te vragen). 

 
Ik heb de elektromotor en de pomp zelf ter revisie bij Pump Maintenance gebracht. Er is 
goed e-mail contact met hen mogelijk over de voortgang en eventuele problemen. Piet 
heeft een voldoende netwerk om ons te adviseren en helpen bij schoonmaak en boor 
werkzaamheden. 
 
Aan materiaal voor de bouw is er voorlopig nog voldoende aanwezig op enkele kleinere 
bestellingen na, die ik zal verzorgen, met hulp van Kevin Ellerman. Er is een gezamenlijke 
stuurgroep gevormd uit de beide SDC’s om de bouw activiteiten te coördineren. Er is 
daarom volgens hen geen aparte coördinator nodig (voorlopig mee eens, in combinatie met 
communicatieplan). Ze hebben een plan opgesteld om in de komende 12 weken enkele 
grote  
stappen voorwaarts te maken. Zo moet Block 1 van de LPS klaar zijn 
en een flinke start gemaakt zijn met Block 2. Het Masters House van 
de LHS moet af zijn, en de constructie werkzaamheden aan het agri-
lab. De waterpomp moet werken, de tanks moeten geïnstalleerd zijn 
(de bouw ervan is door mij gecontroleerd, vordert goed). 

 

 
Ad 4 en 6: In overleg met Dumisani en Kevin Ellerman hebben we het volgende afgesproken: 
 Elke 14 dagen, begin en midden van de maand, gaat Dumisani of één van de senior 

docenten naar Bulawayo en meldt zich dan bij het bedrijf van Kevin (wat ons elektra 
materiaal levert). Daar is dan door ons naar toe een bericht gestuurd of zij kunnen op zijn 
computer een bericht naar ons versturen. Dat kan voorbereid zijn op school m.b.v. een 
USB stick. In dringende gevallen kan er gebeld worden, in principe met de vraag of wij 
z.s.m. kunnen terug bellen. (Laat mijn  mobiele tel. 1 keer overgaan en leg dan neer, dan 
zie ik dat er gebeld is door Kevin). 

 Ik heb een fonds achter gelaten van Rand 1000 om voornamelijk vervoerskosten te 
betalen. Een retourtje kost momenteel R. 200, dat zal waarschijnlijk nog verder dalen naar 
tussen 120 en 150. De SDC zal de (extra) verblijfkosten van ‘de boodschapper’ vergoeden. 

 Het bericht zal worden verstuurd aan info@lusulu.nl en aan stwielenga@hotmail.com. 
(omdat wij begin april weg zijn) 

 Kevin heeft ook toegezegd eventuele bestellingen bij te bemiddelen en de betaling zo nodig 
te verzorgen. Dat kan ik dan weer met hem verrekenen. 

 
Ad 5: Ik heb een kleine lijst meegekregen van materialen die nodig zijn om het huis voor 

Dumisani en meneer Hlabangana (HM en DHM) af te maken. Dat regel ik met Kevin. Verder 
zijn alle materialen  er voorlopig voldoende. 

 
Tot zover wat de opdracht betreft. 

Het was een veel ‘gemakkelijker’ reis dan de vorige keer. Ik was voorbereid op een slechte 
situatie, dus minder geschokt. De winkels lagen weer vol en in elk geval voor mij weer 
betaalbaar, overleven was dus geen inspanning. Belangrijker is dat het land weer opgeleefd 
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is van hoop. Of dat reëel is, wachten we allemaal af, maar die hoop brengt nu weer veel 
leven. 

 Het was prettig en efficiënt samen werken met Piet te Velde en hij heeft ook zijn netwerk 
aan ons aangeboden voor verdere hulp. Hij brengt ons twee dagen consultancy werk in 
rekening, het is per slot van rekening zijn bedrijf en inkomen. Die $ 300,- zal ik op het 
project LvL laten drukken. 
  
De situatie in Lusulu was wel bedroevend. De verlatenheid nog groter, de gebouwen en 
terreinen van de High School zijn volkomen verwaarloosd en overgroeid. Stront van allerlei 
dieren in de lokalen. Op het terrein van de Primary was het beter, daar wordt ook nog 
steeds af en toe gewerkt, stenen maken, vloeren voorbereiden etc. De SDC van de Primary 
School maakte op mij een betere indruk! 

 
Ook het plannen maken en uitvoeren samen met Dumisani was 
erg prettig, we zijn weer dichter bij elkaar gekomen. Dat bleek 
vooral in de vergadering van donderdag waar we een goed 
samenspel leverden. Hij over onderhoud en eigenaarschap, ik 
over kansen ten goede keren en verantwoordelijkheid nemen. 
Ook het praktische aanpakken van wat er gebeuren moest voor 
bv het verkrijgen van de maïs, was een groeiproces voor onze 
relatie. (Dumi had maandag toestemming geregeld op het 
ministerie van onderwijs om maïs te mogen kopen, vervolgens 
hebben we samen de weg van kastje naar muur een aantal 
malen afgelegd om bij de Grain Marketing Board uiteindelijk op 
vrijdag om 16.00 uur een vrachtwagentje maïs te verkrijgen.)  
Ten slotte ontmoette ik op mijn terugreis van Byo naar Harare de nieuwe minister van 
onderwijs, David Coltart, (MDC – M), voor wie ik indirect al enkele malen ‘gewerkt’ heb, nl. 
in zijn hoedanigheid als voorzitter van het bestuur van Petra Schools. Het kan vast geen 
kwaad even mijn kaartje te hebben afgegeven. 
 
De $100 vouchers worden met gemengde gevoelens ontvangen. Je kunt er in Lusulu niets 
mee kopen. Moet dus naar de stad en dan ben je er al één kwijt (elk is $ 20,-). Daar bleek 
gelukkig op zaterdag dat een heel aantal banken bereid en in staat waren om in elk geval 
één voucher per persoon in cash om te wisselen, dat maakt de bruikbaarheid groter. Of de 
scholen nu echt gestart zijn, weet ik nog niet. De minister heeft ze een week gegeven om 
‘op te starten’. 
 
Methulie Ndhlovu is de eerste docent die op onze kosten heeft gestudeerd en nu zijn graad 
heeft gehaald. Hij is er trots op en zeer dankbaar.  
Ook Della en Florence zijn zeer trots op hun verwachte diploma van Young Afrika Skills 
Centre en vol goede moed om, met een donatie van elk een naaimachine van ons, een 
‘school uniform industry’ te starten. 
Mevrouw Sukoluhle Mudimba is laaiend enthousiast over haar Home Economics / F&F 
opleiding op Solusi University, met steun van De Pasvorm. Het is er wel erg duur, vindt ze 
en ze hoopt dus maar dat haar sponsor dat kan blijven betalen. Zelf heeft ze direct een 
handeltje opgezet met eten wat ze uit de stad meeneemt en dit aan de in groten getale 
aanwezige studenten uit Malawi verkoopt, om op die manier minder van een sponsor 
afhankelijk te zijn. They (de Pasvorm) pay my education, I cannot ask them to pay my 
food as well! 
Yvette, de andere F&F docente, start in mei, mogelijk ook op Solusi, maar hopelijk op 
Hillsite Teacher Training College. (Praktischer, doelgerichter en goedkoper) 
Isaac Munkuli start in mei met zijn voortgezette soort midden managers opleiding, sectie 
voorzitter van Science. 
De overige studiefonds kandidaten zijn weer of nog aan de gang. Alleen is nog niet bekend 
of de Universiteit van Zimbabwe al weer opgestart is en vooral wat het collegegeld daar zal 
zijn (er is sprake van $ 1500,-, en dat is 2x ons jaar budget!) 
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Choolwe is helaas naar Zuid Afrika vertrokken. Tijdelijk wordt gezegd, maar hoe lang zal 
dat zijn? 
 
Een novum, maar al vaker besproken stap, was de start van een 
micro fund project. Aan de SDC van de Basisschool hebben 
R1500,- geleend voor de periode van 1 jaar om, samen met Della 
en Florence, het School Uniform Industry project te starten  

Isaac tekent het contract 

 
 
Tenslotte mocht ik op de terugreis vanuit Lusulu op vrijdagochtend nog voor ambulance 
spelen. Het jongere zusje van Lidith Ngenwya (docente wiskunde) was op donderdag ‘in 
coma’ geraakt (waarschijnlijk bewusteloos) en moest naar het ziekenhuis. Het is toch 
aangrijpend om een stervende in je auto te hebben en enerzijds te proberen die zo 
aangenaam mogelijk over een slechte zandweg te vervoeren en anderzijds voor ze sterft in 
het ziekenhuis te krijgen. Dat laatste lukte. De artsen constateerden een verwaarloosde 
malaria in ver gevorderd stadium, gecombineerd met astma en uitdroging. ‘But we will get 
her on her feet again’. 
 
Moge dat voor heel Zimbabwe gaan gelden. 

René,  Beilen 5 maart 2009. 


