
Verslag van een moeilijke missie.  16-10 t/m 16-11 2008 
 
Op 16 oktober 2008 vertrok ik weer naar Zimbabwe. Mijn missie was tweeledig.  
Ontvangen van de container en van de technici van het Friesland College die het irrigatie 
project zouden gaan opstarten. 
Petra High School ondersteunen bij hun werk met minder begaafde leerlingen en bij 
betere samenwerking tussen de High School en de Primary School. 
Bij aankomst in Harare bleek de samenwerking tussen de vervoerder en het 
inklaringsbedrijf niet zo goed als beloofd was. Een snelle actie vanuit Nederland zorgde 
echter dat de nodige papieren toch snel op het ministerie waren. Het inklaringsbedrijf is 
een echt Zimbabwaans bedrijf. Ze kunnen de klant niet teleurstellen. Dus zeg je niet dat 
de papieren niet in orde zijn, maar dat je morgen de handtekening krijgt. Ik ervoer dit 
als ‘aan het lijntje houden’ Dat duurde wel 14 dagen. En door dit ‘aan het lijntje houden’ 
waren de mensen van het Friesland College wel ruim een week te vroeg in Lusulu. 
Leerpunt! 
Uiteindelijk was ook de vervoerder minder effectief dan ze beloofd hadden. Een niet 
ingeklaarde container, die naar elders in Zimbabwe moest, stond op dezelfde 
vrachtwagen als onze container. De hijskraan was kapot. Ook dat kostte een goeie week 
aan vertraging.  
Vanaf 11 november ben ik niet meer bij het kantoor van de vervoerder weg geweest, dan 
alleen om te slapen. Maar uiteindelijk is de container op 15 november aangekomen.  
 
Het verslag van het werk aldaar kan u binnenkort ook op deze site verwachten. 
 
Bij Petra Schools heb ik erg leuk kunnen werken. Op dinsdag heb ik een seminar 
verzorgd over ‘leerstijlen’, de verschillende manieren waarop mensen leren. Er waren 50 
docenten, en nog dagen lang heb ik met deelnemers gesproken over de toepassing van 
verschillende leerstijlen en daarom ook verschillende manieren van les geven. 
Ook heb ik 10 mensen geïnterviewd over allerlei aspecten van samenwerking tussen de 
basisschool en de middelbare school. Daaruit is een advies voortgevloeid, wat ik op 
vrijdag aan de directie heb aangeboden.  
 
Het was een zware missie. Zimbabwe is een moeilijk ontwikkelingsland. Honger, 
armoede, angst voor morgen. Dat de telefoon slecht werkt wist ik, dat de winkels leeg 
zijn had ik al eerder ervaren. Maar nu merkte je overal de verwarring, de angst, de 
armoede.  
Overheid scholen zijn dicht, docenten komen niet meer naar school voor een salaris van 
3 broden per maand. Ouders sturen hun kinderen niet meer, want ze kunnen ze geen 
eten mee geven. Het Zimbabwaanse geld is niets meer waard. Een brood kostte midden 
november 200.000 zimdollar en dat nadat er in twee jaar tijd al 13 nullen geschrapt zijn. 
Eigenlijk kost het dus 2.000.000.000.000.000.000, ik kan dat niet uitspreken. 
Tot 10 november mocht je niet meer dan 50.000 dollar opnemen bij de bank, je kon dus 
per dag niet eens een brood kopen.  
Maar je kon ook geen brood kopen omdat de meeste winkels nu betaling in ‘harde valuta’ 
eisen, US dollars of Randen. En hoe kom je daar aan? Alleen op de zwarte markt. 
Mensen zijn de hele dag bezig met wisselen, eten zoeken, kopen, ruilen. En praten. 
Praten over de economie, praten over de politiek. Zal ik eten vinden voor morgen? Zal ik 
met kerst iets aan mijn kinderen kunnen geven? Zullen we overleven? Zal er iets gaan 
veranderen? Zal de SADC iets kunnen betekenen? Zullen de onderhandelingen wat 
opleveren? Zal Tsvangirai toch zwakke knieën hebben? Zal de VN ingrijpen? Is er een 
‘MDC bevrijdingsleger’ in Botswana aan het trainen? Komt er een afscheiding van 
Matabeleland? Alles is verlamd door het feit dat er geen handel meer is, geen werk en 
door de onzekerheid. Blanke zakenman? Praat. Zwarte bankdirecteur? Praat. In het 
restaurant? Praten. Leerlingen op school? Praten. 
Behalve dan op Petra en dergelijke rijke particuliere scholen. Daar wordt les gegeven, 
examen afgenomen. Als de elektriciteit uitvalt, start automatisch de zware generator. Je 
ziet een knippertje op je beeldscherm, dat is alles.  



Zo hoort het, zo was het 11 jaar geleden toen we weg gingen. Dit is geen 
ontwikkelingsland, dit is een instortend land. We maken ons kwaad omdat het niet beter 
gaat, omdat het vroeger beter ging.  
Van meneer Baudi, die met mij bijna drie dagen wachtte tot de container eindelijk uit 
Bulawayo vertrok, leerde ik weer positief kijken. ‘We hebben ons best gedaan, maar het 
is vandaag niet gelukt. We gaan het morgen opnieuw proberen’.  
Als zij dat kunnen, moeten wij het ook kunnen. We blijven het morgen opnieuw 
proberen. 
 
En op de school? In Lusulu?  Toen Hein en ik er op donderdag 23 oktober aankwamen 
was er niemand. Zelfs het hek was dicht. De school is gesloten, sinds augustus. Het was 
de laatste nog werkende school in de provincie. Maar het was ontluisterend voor mij. In 
de paar dagen daarna vroeg ik docenten, die op het terrein wonen hoe het is om zo lang 
vakantie te hebben. Meneer Mkonto begon te huilen: ‘Ik wil dit niet, ik ben leraar, ik wil 
les geven’. Gift Munkombwe zei meer filosofisch: ‘Vakantie heb je nadat je gewerkt hebt, 
we hebben niet gewerkt, dus is dit ook geen vakantie’. De docenten kwamen elke dag op 
school. Om te horen of er nieuws is over de examens die nog steeds niet gestart waren. 
En om te horen of de container al komt natuurlijk. 
Er was honger en men was gedemotiveerd. Op zoek naar eten, niet meer in staat om het 
salaris in Bulawayo op te gaan halen. Daarom is er levendige ruilhandel. Eerst een kip 
voor een emmer maïsmeel, later was de prijs al opgelopen tot een geit voor één emmer 
mielie. 
Dat is beangstigend, want hoe lang kan je je gezin nog voeden? Samen met de 
headmaster meneer Ndhlovu, hebben we een food for work programma opgezet. Wie 
werkt aan het irrigatie systeem of voor de examens krijgt een maaltijd. De kerstbonus 
hebben we dit jaar gegeven in de vorm van 15 kg mielie, dat is ongeveer 20 dagen eten 
voor één persoon. Plus 5 kg maïs zaad, van de beste soort, geïmporteerd uit Botswana, 
zodat ze in maart weer eten hebben. Dat is voldoende voor een half jaar voor een gezin. 
Als het een beetje wil regenen! 
 
Of de school in januari weer open gaat weet niemand. En ook dat werkt verlammend op 
alle mensen. Ga je lessen voorbereiden die je misschien helemaal niet gaat geven? Dat 
doe je in Nederland toch ook niet? Ga je ploegen als je weet dat je geen zaaigoed kan 
kopen? Waarom zou je.  
 
Ja het was de moeilijkste missie ooit. Maar ik weet wel dat het voor de mensen van 
Lusulu van groot belang was dat we er waren. Dat we ze niet vergeten. 
Zelfs hebben we plannen gemaakt voor verdere bouw. Voor het opzetten van een 
Huishoudkunde afdeling. Lange termijn, dat wel, maar is er geen hoop meer? Drie van de 
leraren die op kosten van Stichting Lusulu studeren, zijn nu aan het afstuderen. Twee 
nieuwe collega’s starten, met name voor Huishoudkunde.  
Lusulu blijft werken aan haar toekomst! 
 
René Huigens. 


