
Visie Stichting Lusulu 
 
De Stichting Lusulu is opgericht vanuit het besef van economische en maatschappelijke ongelijkheid tussen 
Nederland en Zuidelijk Afrika. De economische achterstand noodzaakt mensen in Zuidelijk Afrika, in concreto 
in Lusulu district in Zimbabwe, financiële en anderszins materiele ondersteuning te vragen aan (o.a.) mensen in 
Nederland. Daar is het contact uit ontstaan. 
De economische achterstand brengt ook een achterstand in kennis en vaardigheden op (o.a.) onderwijs gebied 
met zich mee. De stichting Lusulu wil op beide terreinen trachten aan bestaande en toekomstige hulpvragen te 
voldoen. 
Daarnaast staat de Stichting Lusulu open voor ondersteuningsvragen bij maatschappelijke en culturele 
ontwikkelingen en uitwisselingen. 
 
De stichting Lusulu werkt op vragen vanuit het doelgebied. Zij is opgericht na de hulpvraag van de Lusulu 
Secondary School om ondersteuning zowel op financieel / materieel als op persoonlijk en immaterieel gebied. 
De stichting wil zich inzetten voor doelen waar de mensen in het doelgebied vraag naar hebben. Die vraag is niet 
altijd bij voorbaat helder, de stichting kan zeker ook helpen de vraag die bij de mensen in het doelgebied leeft 
duidelijk te krijgen en te vertalen in een concrete hulp- of ondersteuningsvraag. Het is echter niet de stichting 
Lusulu die bepaalt wat er in het doelgebied gebeurt, maar uiteindelijk de mensen daar. 
 
De stichting Lusulu werkt participatief, dat wil zeggen samen met betrokkenen Die samenwerking is van dien 
aard dat mensen voor wie de projecten bedoeld zijn, en die er om gevraagd hebben,  of invloed hebben op het 
welslagen van het project, een belangrijke rol hebben in de opzet en uitvoering van projecten. 
 
De stichting Lusulu beoogt de ondersteunde personen en instellingen niet afhankelijk te maken van de 
ondersteuning. In haar werkwijze legt zij nadruk op zo snel mogelijk  de  ontwikkeling van de mensen in de 
regio, zowel materieel als sociaal emotioneel in handen te leggen van de betrokkenen in de regio onder het 
motto: "We kunnen misschien helpen mensen zichzelf te ontwikkelen". 
 
De bestuursstructuur en de wijze van besluitvorming is helder en inzichtelijk geregeld, onder meer in het 
huishoudelijk reglement, zodat zowel donoren als ontvangers goed inzicht kunnen hebben in keuzes die gemaakt 
worden m.b.t. de te organiseren acties en de besteding van middelen. 
 
Missie: De Stichting Lusulu ziet als opdracht mensen in Zuidelijk Afrika te ondersteunen in hun streven naar 
materiele en sociaal emotionele ontwikkeling.     
 
Uitwerking, 
 
 De eerste prioriteit heeft de vraag van Lusulu  Secondary School. Gezien de Afrikaanse cultuur, waarin jalouzie 
een grote rol speelt, is het van belang om de omliggende scholen in de regio ook te ondersteunen. Van de 
Primary School in Nakaluba is ook al een verzoek ontvangen. Het gaat daarbij ook om de bouw van klaslokalen. 
Een onderzoek om de bestaande situatie van het onderwijs in de hele regio in kaart te brengen zal moeten 
worden uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek zal een meerjarenplan opgesteld kunnen worden. 
 
Fondswerving van de Stichting zal gericht worden op deelgebieden, zoals de bouw van lokalen, de bouw van 
accommodatie voor leraren, de bouw van hostels, schoolmeubels, computers, inrichting van een bibliotheek of 
van een natuurkunde/scheikunde lokaal. 
Door acties op deelgebieden te voeren kan worden aangesloten bij specifieke organisaties in Nederland. 
Bijvoorbeeld een bibliotheek hier voor een bibliotheek daar. 
 
Lidmaatschap van organisaties zoals Mondial in Apeldoorn is van belang, enerzijds omdat daar gemeentelijke 
subsidie van te verkrijgen is, anderzijds om draagvlak in de gemeente , en samenwerking met andere charitatieve 
organisaties te bewerkstelligen. 
 
Voor concrete acties zal contact gelegd worden met organisaties zoals “Wilde Ganzen”, die vaak de opbrengst 
willen verdubbelen. Prioriteit heeft het onderzoek naar mogelijkheden van het inschakelen van andere fondsen. 
 
 
De inhoud van het beleidsplan 2003- 2005 is verwerkt in de verschillende 
onderdelen van de website van stichting Lusulu.  


