
 

VRIJWILLIGERSBELEID VAN STICHTING LUSULU 
 
Uitgangspunt 
Af en toe worden wij benaderd door vrijwilligers die het project in Zimbabwe willen bezoeken en/of 
daar willen helpen. Wij ondersteunen dat graag en wel om de volgende redenen: 
− concrete belangstelling vanuit Nederland kan stimulerend werken in Zimbabwe; 
− concrete hulp vanuit Nederland kan het project verder brengen; 
− vergroten van de betrokkenheid bij het project in Nederland; 
− versterken van de geldstroom richting het project; 
Mogelijke risico’s zijn: 
− te veel belasting voor het project; 
− teveel invloed vanuit Nederland en daardoor verlies van draagvlak in Zimbabwe. 
− te hoog gespannen verwachtingen 
 
Procedure 
Bij het bemiddelen van vrijwilligers volgen we de volgende procedure. 
 
1) Het is zowel voor stichting LUSULU als voor de vrijwilliger van belang dat zij van elkaar weten wat 
verwacht wordt. 
2) Onze procedure is als volgt; 

• iemand die belangstelling toont krijgt een voorgesprek ( informatie over het Zimbabwe 
project) met iemand van het bestuur  

• Als na overwegings tijd van bv. 14 dagen nog belangstelling bestaat wordt betrokkene 
uitgenodigd een brief te schrijven. Motivatie + CV.  

• Zij krijgt dan een echt gesprek met een vertegenwoordiging uit het bestuur. We gaan dan 
uitvoerig in op achtergronden, motivatie, verwachtingen, kennis en kunde)   

• Inmiddels hebben wij contact opgenomen met de directie  in Zimbabwe over hun gedachten 
vanuit CV en korte rapportage van gesprek met kandidaat.  

• Zowel stichting LUSULU als kandidaat denkt na en bericht elkaar binnen 1 week. 

3) Daarna vindt een vervolg gesprek plaats dat vooral gaat over praktische zaken om zo'n periode in 
Zim. voor te bereiden 
4) Ten aanzien van financiën geldt de volgende gedragslijn: 

• Betrokkene betaalt alles zelf. De ticket, de overige reiskosten, de ziektekosten/reisverz, de 
vaccinaties e.d. Kosten excl. ziektekostenverz. ong. € 1000,-  

• Bij aankomst in Lusulu verblijft de vrijwilliger in eenvoudige accommodatie die door de school 
beschikbaar wordt gesteld.  

• Betrokkene kookt zelf en betaalt eigen kosten van levensonderhoud.   

5) De verblijfsduur wordt tevoren in onderling overleg afgestemd. 
  
6) Wij vinden het belangrijk dat mensen echt gemotiveerd naar Zimbabwe gaan. Geen 
eendagsvliegen of avonturiers. Belangrijk is ook dat betrokkene voorziet in een behoefte en zeer 
goed weet waar hij/zij aan begint. Immers als het niet klikt zitten drie partijen met een probleem. Daar 
zitten we niet op te wachten want die zijn er in Zimbabwe al genoeg. Wij bieden ook de mogelijkheid 
voor het thuisfront om aanvullende achtergrond informatie bij ons te krijgen. 
  
7) Onze vrijwilligers dienen een reisverzekering te hebben met werelddekking.  
 
  
PS: Zie ook onze checklist



 

Checklist Vrijwilligers: 
 
Visum 
Regelingen rondom visum veranderen nog wel eens, d.w.z. de tijd waarvoor je een visum krijgt. Wat tot nu 
toe hetzelfde is gebleven, is hoe je een visum krijgt: op het vliegveld van Harare of Victoria Falls, tegen 
betaling van 30 US dollar per persoon. Graag gepast bij de hand houden, want meestal is er geen 
wisselgeld. Je krijgt dan een visum voor drie maanden, die je eventueel tijdens je verblijf moet verlengen. In 
het vliegtuig moet je altijd aangeven wat je van waarde bij je hebt en wat je gaat doen. Je hebt niets van 
waarde bij je (100 us voor een week of 500 US voor 3 maanden of iets dergelijks kun je aangeven ook al 
heb je meer bij je. Je gaat voor pleasure/ holiday/visiting friends (business leidt tot vragen over 
werkvergunning) en verblijft op Lusulu High School, Lusulu, Binga District. 
 
Vaccinaties / Malaria 
Bij de GGD kan je informeren welke vaccinaties je nodig hebt. Malaria preventie vereist een combinatie 
aanpak.Harare en Bulawayo zijn geen malariagebieden, dus daar hoef je niets te slikken. Zodra je naar 
Lusulu gaat, moet je wel wat innemen. Lusulu is het hele jaar door risico gebied. Welk middel is voor een 
ieder persoonlijk. Je moet er onder een (geimpregneerde) klamboe slapen, dus die moet je ook meenemen. 
Neem voor ’s avonds dunne kleren met lange mouwen/ pijpen mee en dwing jezelf die rond zes uur aan te 
trekken! In Zimbabwe is (meestal) ook Mosbar, een zeep waarmee je je ’s avonds insmeert, te koop. 
  
Geld 
Neem kontante US dollars mee zodat je in Zimbabwe zelf kunt wisselen bij een betrouwbaar adres. Probeer 
ergens in een kluis geld achter te laten, zodat je niet met veel geld in Lusulu zit. Je kunt het er toch niet 
uitgeven, en je bent een object voor beroving. Vertel ook dat je geen geld bij je hebt. Dit voorkomt ook veel 
gevraag over leningen of donaties. Creditkaart, pin en reischeques gaan tegen officiële koers en die 
verschilt enorm van de officieuze koers. 
Neem ook een aantal kleine coupures mee (van 5 en 10 USD) als je nog wat wilt reizen. De entree van 
Nationale Parken etc. is namelijk rond de 10 a 20 USD voor buitenlanders en ze hebben nooit geld terug! 
Er is eigenlijk geen indicatie te geven hoeveel je nodig hebt, want in Lusulu kun je haast geen geld 
uitgeven. Prijzen zijn in Zimbabwe,als je je geld op de paralelmarkt kunt wisselen, iets lager dan in 
nederland. Alleen brandstof is even duur. 
 
Rijbewijs 
Internationaal rijbewijs is aan te bevelen (maar niet verplicht). Er wordt regelmatig gecontroleerd langs de 
wegen naar Harare en een Engelse versie is dan handig. 
 
Internet, email en telefoon 
Is niet in Lusulu aanwezig. Hiervoor moet je dus naar Victoria Falls of Bulawayo en dat zijn grote afstanden 
die je niet even op 1 dag doet. Geef ook aan achterblijvers door, dat je niet gebeld kunt worden dat je dus 
voor langere tijde niet bereikbaar bent. Het verdient aanbeveling om een radio waarop je de wereldomroep 
kunt ontvangen, mee te nemen, en dagelijks te luisteren naar de oproepen van de ANWB, en vertel dit aan 
je thuisfront. 
 
Klimaat 
Als het hier winter is, is het daar zomer en omgekeerd. In de wintermaanden daar (zomer hier) kan het 
koud zijn, vooral ’s nachts, dus neem een warme trui mee. Tijdens de Zimbabwaanse zomer (hier winter) 
kan het heel warm worden ( wel tot tegen de veertig graden). Neem lakens mee. 
 
Vervoer 
Er is (tenzij je zelf iets regelt) geen auto beschikbaar voor vrijwilligers. Ook voor (toeristische) reizen moet je 
je eigen vervoer regelen. De schoolbevolking kan je informeren over de busverbindingen vanuit en naar 
Lusulu. 
 
Reizen 
In Zimbabwe: neem contact op met Nyati Travel in Harare – reisbureau van twee Nederlanders André 
Bongers en Goof de Jong. www.nyati.co.zw dj@nyati.co.zw en andre@nyati.co.zw  
 
Muziek 
Het beste is om zelf een discman / radio mee te nemen: geen installatie aanwezig in het vrijwilligershuisje. 
Denk aan extra batterijen. 
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