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Algemene indruk: 

Het gaat een stuk beter met het land (economisch gezien; politiek blijft het rampzalig, neem alleen 

de recente aanslag op Biti). 

De stabiele US $ geeft vertrouwen, mensen sparen en durven weer te investeren. Er is drukte op 

straat, zowel in Byo als in Lusulu, er is verkeer, veel fietsen bv, ook in Lusulu. Schotel antennes (9 ! op 

de huisjes), veel bouw activiteiten, in Lusulu zelfs een restaurant! Men is hoopvol, optimistisch. Er is 

een zekere koopkracht, zeker in deze tijd van verkoop van een (goede) katoen oogst. Er gaan veel 

leerlingen naar school, ong 800 op de LHS ( + ruim 400 op de annexen) en 360 op de LPS. Er hebben 

zich 250 examen kandidaten gemeld die gemiddeld 5 vakken examen doen à minimaal $10,- Er zijn 

33 docenten, waarvan de meeste tenminste een certificate hebben, basisbevoegdheid. Er is dus 

lokalen-nood, huisvestingnood. Naast gebrek aan water en stroom (soms). Je ziet ook veel neven 

activiteiten, bv het houden van dieren (kippen, geiten, varkens) of het maken van keuken meubels, 

kleding, etc. 

 

We hebben zeer veel contacten gelegd / onderhouden. In de eerste plaats met Lizwe, die we hebben 

leren kennen als een zeer betrokken, transparante, humorvolle man, die zich drie slagen in de rondte 

moet werken. Ook met Isaac Mukuli hebben we goed contact (m.n. Elzelien ook over het vraagstuk 

van de teenage pregnancies)en met tal van docenten (Gift, Sukoluhle, Anyway, Sikolihle, enz). 

Elzelien heeft een serie van 9 interviews afgenomen, van Headmaster tot form 1 leerling, als 

ondersteuning voor de website en voor een jubileum boekje. 

Ook met de LPS hebben we prima contact. Dat is wat minder omdat we op de LHS ‘woonden’. Maar 

we zijn onder de indruk van hun voortvarende aanpak. Door het uitblijven van materiaal (gehannes 

met quotations) had het even stil gelegen maar vanaf onze komst is er onmiddellijk door hen hard 

aan getrokken, stonden ze elk moment weer op de stoep met de volgende stap en waren dus ook 

binnen twee weken aan het werk met de bouw van het docentenhuis. Ze bespreken serieus hun 

prioriteiten met elkaar en daarna met ons, willen ook een graantje uit de ‘scholings-ruif’ –terecht. 

Het zijn voornamelijk oudere docenten, zeer ervaren, met een goed onderwijs hart en met een hart 

voor de streek. Werken met hen was bijzonder motiverend. Onenigheid wordt uitgepraat, 

misverstanden opgelost. Discussie over eigenaarschap? ZIJ zijn eigenaar van het project! 

 

René Huigens.  

  



 


