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Op woensdag 28 september kwam ik te Lusulu aan, hartelijk verwelkomd door de nieuwe oude 

directeur Dumisani Ndhlovu. Hij is weer terug op zijn post in Lusulu na twee jaar voor de inspectie te 

hebben gewerkt. De voorbereidingen voor het jubileum waren in volle gang. De school is rondom 

geschilderd, inclusief de stenen langs de paadjes. Ruiten zijn vernieuwd, er is opgeruimd en 

schoongemaakt.  

Donderdag was ik bezig met een paar leerlingen om het jubileumboekje in elkaar te zetten, toen mijn 

hulp nodig was bij het verkrijgen van een stier voor het feestmaal. Ik heb geen verstand van stieren 

en dat gaf ook niet, want het ging om m’n auto. De stier moest nog gekocht worden, nog gevonden 

worden zelfs. En dat was het, hij was zoek. Ik hou wel van een beetje ruig off-road rijden, dus wij op 

pad. Helaas zonder succes, de stier was niet te vinden. Pas vrijdag ochtend, tegen zessen na een 

nieuwe zoek-missie, werd hij gevonden en kon hij naar de school en de slacht geleid worden. 

Ondertussen moest ik nog even door, want 20 km verderop was de bus gestrand met een voorraad 

groene kolen, rijst en maïs-meel op het dak. Of ik dat ook even kon ophalen. 

Het feest begon om 11 uur. Met toespraakjes, sketches van leerlingen, zang en dans en meer 

toespraakjes en andere sketches, liedjes of dansjes. En het overhandigen van cadeaus natuurlijk. Ook 

het onze, een beamer,  kon ik op mijn beurt aan de voorzitter van de SDC geven. Fantastisch, want 

met deze beamer, samen met een laptop die van het Friesland College kwam, kunnen nu onderwijs- 

en (ont)spannende films vertoond worden. De dag rolde voort met prijsuitreikingen aan alle 

leerlingen die als beste presteerden in …. Elk vak, elk klas, eindeloos dus. Doordat ik m’n camera 

verloren ben heb ik er helaas geen foto’s meer van. 

Om 4 uur ’s middags was het ongeveer afgelopen en konden we aan de lunch. Helaas, de stier was 

nog niet gaar, taai als schoenzolen? Ja, jammer, veel te laat geslacht. Ik heb Zimbabweanen wel 

gekookte hoef zien eten, maar dit kon men toch ook echt niet weg krijgen. De volgende maandag, 

tijdens de ‘evaluatie’ van het feest, wat betekende ‘restjes opeten’,  was het een stuk beter. 

In de twee volgende weken moest Dumisani, de Headmaster, helaas voor andere bezigheden weg. Ik 

heb met Lizwe, de adjunct directeur, wat gewerkt aan het school ontwikkelingsplan, met de SDC aan 

de bouwplannen voor het Huishoudkunde lokaal door de verkregen offertes te vergelijken en dóór te 

rekenen, met de mensen van de basisschool aan hun school ontwikkelingsplan etc. Ook heb ik nog 

wat in ‘ons’ huisje geschilderd en opgeknapt. 

De laatste paar dagen hebben we vaart gezet achter het School Ontwikkelingsplan voor de High 

School, zijn we met Intervisie gestart en hebben we plannen gesmeed voor een evaluatie in 

november. 

Midden oktober ging ik terug naar Bulawayo om een  advies en training project te doen voor Petra 

High School daar. Ook heb ik de contacten onderhouden met de Solusi Universiteit waar één van 

onze docenten,  Mrs.  Mudimba, studeert. Daarnaast heb ik bij het bouwbedrijf wat ons de beste 

voorwaarden geeft,  Alex Plumbers, de materialen besteld voor het bouwen van het Huishoudkunde 

lokaal. Later door naar Harare om ook daar een school, het ILSA college, te helpen voornamelijk met 

interne communicatie problemen. Ook heb ik in Harare contact gehad met medewerkers van de 

Nederlandse Ambassade in verband met steun voor de watervoorziening van de basisschool  en voor 

de aanleg van een kleine stuwdam voor landbouw irrigatie.   

Begin november ging ik terug naar Bulawayo, waar mijn broer Alwyn met zijn zoon Martijn vanuit 

Canada aankwamen.  Na enkele dagen ‘toeristisch’ rond trekken, zijn we naar Lusulu gegaan, waar 

Alwyn de evaluatie zou uitvoeren en Martijn zou helpen bij het upgraden van het computer lokaal. 



Helaas, er was geen stroom. Dat was niet alleen jammer voor ons omdat we nu geen airco en geen 

koelkast meer hadden, maar ook werkten de computers natuurlijk niet zonder stroom en kon Martijn 

weinig doen. Alwyn heeft daar en tegen hard gewerkt door een aantal vergaderingen bij te wonen, 

evaluatie bijeenkomsten te organiseren, interviews en gesprekken te houden en aan zijn verslag te 

werken. Ondertussen heb ik verder gewerkt aan Intervisie, en veel tijd gestoken in het ontwikkelen 

van het School Ontwikkelings Plan voor de basisschool, met directie en docenten. Op onze laatste 

dag, maandag 23 november, werd er zoals gebruikelijk op onze kosten en uitnodiging, maar door het 

‘social committee’ van de High School een afscheids / kerst diner georganiseerd. Helaas was niet 

iedereen aanwezig en ook niet alles aan eten wat er gepland was. Opnieuw was er ergens een bus 

blijven steken, met mensen en spullen er in. Ook Dumisani was daar helaas bij. Dinsdag ochtend zijn 

we terug gegaan naar Bulawayo, dus zonder afscheid te nemen van Dumi, maar gelukkig wel van de 

vele anderen. 

In Bulawayo heb ik nog het materiaal besteld en betaald voor de ‘elektrificatie’ van de basisschool. 

 

Het evaluatie repport hebben we opgestuurd naar de schoolleidingen en Oudercommissies in Lusulu 

en zelf in de bestuursvergadering van midden januari 2012 besproken. We wachten even de 

conclusies vanuit Lusulu af voor we zelf verdere conclusies trekken. De aanvraag voor sponsoring van  

watervoorziening bij de Basisschool is de deur uit. Op de High School wordt gewerkt aan de bouw 

van het huishoudkunde lokaal. Binnen kort gaan we weer acties starten, om de inrichting van dat 

lokaal te ondersteunen. 

 

René Huigens. 

 

 
 


