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De situatie van meisjes in het onderwijs. 
 
Zoals in veel ontwikkelingslanden gaan ook in Lusulu meisjes minder naar school dan jongens. De oorzaak 
hiervan ligt in een samenspel van een aantal factoren, die verder in dit stuk bij de beschrijving van de Workshop 
Gender uitgebreid benoemd worden. 
De leiding van de Lusulu Highschool neemt dit zeker niet als een vaststaand gegeven aan, maar doet alles wat zij 
kan om de deelname van meisjes te vergroten. Het organiseren van de bovengenoemde workshop getuigt 
daarvan. 
 
Er zijn meerdere onderzoeken gedaan in Zimbabwe naar het probleem van tiener- zwangerschappen en het 
voorkomen daarvan. Er is een duidelijk verband tussen het niet naar school gaan en vroeg zwanger worden 
aangetoond.  
 
De specifieke situatie van meisjes op Lusulu Highschool. 
 
Zoals al eerder in het beleidsplan genoemd, heeft het bijna tien jaar geduurd voor de bevolking van Lusulu erin 
geslaagd is van de Zimbabwaanse overheid toestemming te krijgen om een middelbare school op te richten. 
Deze school bedient een zeer groot gebied, de dichtstbijzijnde school is meer dan 40 kilometer. verderop.  
Veel leerlingen kunnen de afstand van huis naar school niet elke dag afleggen, en komen dus op maandag (of 
zondagmiddag) met een zakje maismeel naar school en keren vrijdag middag weer terug. Ze sliepen 
aanvankelijk in de buitenlucht in de directe omgeving van de school! Dat dit niet eens een uitzonderlijke situatie 
is in Zimbabwe blijkt al uit het feit dat hiervoor de term `bushboarding` gebruikt wordt. 
Het moge duidelijk zijn dat deze situatie niet alleen vanuit sociaal en  pedagogisch oogpunt rampzalig voor 
kinderen is. Het heeft grote gezondheidsrisico´s, en daar komt dan nog bij dat het vooral voor meisjes een 
uitgesproken gevaarlijke situatie is, met een groot risico op zwangerschap en HIV besmetting. 
 
De aanpak van Lusulu Highschool en van de Stichting Lusulu. 
 
De schoolleiding heeft voor het bushboarden een voorlopige voorziening getroffen, in afwachting van de bouw 
van slaapgebouwen ( hostels) voor meisjes en jongens. 
De jongens hebben een stuk van het schoolterrein toegewezen gekregen, waarop een aantal toiletten gebouwd 
zijn. De jongens mogen daarop eenvoudige hutten bouwen, waarin ze alleen of met enkele kameraden samen 
kunnen slapen. Vlak voor de start van het nieuwe schooljaar zijn deze hutten met behulp van ouders neergezet. 
Er is een groot afdak gemaakt waaronder ze zelf kunnen koken. Een eind verderop is er ook zo´n afdak voor de 
meisjes gemaakt. De meisjes mogen in de klaslokalen slapen. Dit betekent dat de koffers met daarin de 
slaapmatjes en dekens langs de muren staan opgeslagen gedurende de schooldag, `s Avonds worden de lokalen 
gebruikt om er huiswerk te maken, en om 9 uur worden dan de tafels en stoelen naar buiten gezet, zodat er 
geslapen kan worden. Veertig meisjes in één lokaal. 
 
In februari 2004 hebben we vanuit het bestuur van de Stichting Lusulu een werkbezoek aan Lusulu gebracht. 
Naast een eerste kennismaking was het ook een eerste bijdrage aan onderwijsontwikkeling. De directeur van de 
school had een aantal workshops gepland die door ons begeleid werden. Eén daarvan was bedoeld om de Gender 
problematiek aan de orde te stellen met een brede vertegenwoordiging van de lokale bevolking van de hele regio. 
Dat zijn dan: ouders die in het School Ontwikkelings Committee zitten, afgevaardigden van de 11 basisscholen, 
vertegenwoordigers van de (sociale) organisaties, dorpsoudsten en kraalhoofden. In overleg met de schoolleiding 
hadden we ervoor gekozen om de problematiek toe te spitsen op het bevorderen van deelname van meisjes aan 
school. Als oorzaken van het probleem komen de volgende factoren naar voren: 

- Armoede, er is geen geld voor het schoolgeld en de schooluniformen. 
- Rolpatronen; als ouders moeten kiezen, sturen ze eerder jongens naar school en houden meisjes 

thuis. 
- Meisjes zijn onmisbaar in het huishouden, bijv. ook bij het water halen. 
- Gebrek aan motivatie bij meisjes zelf en de ouders, er zijn geen rolmodellen. 
- Angst voor zwangerschappen. 

 
In deze workshop werd creatief gezocht naar oplossingen die binnen het eigen bereik liggen. Maar traditionele 
opvattingen over gevestigde patronen, en ook belangen om deze in stand te houden liepen dwars door de 
discussies heen. Dit heeft veel tijd nodig. Het is in ieder geval heel hoopgevend dat de schoolleiding door het 
organiseren van een workshop als deze toont haar nek te durven uitsteken. 



 
Een klein onderzoekje door ons gedaan onder de basisscholen in de regio geeft aan dat van de jongens die de 
school verlaten 20% (dichtstbijzijnde school) tot 1% (verst afgelegen school) doorgaat naar de middelbare 
school. Van de meisjes is dat respektievelijk 10 % en 0 %. 
 
Lusulu Highschool heeft prioriteit gegeven aan de bouw van een meisjeshostel. Bij ons bezoek zagen we dat 
gedaan is wat binnen de eigen mogelijkheden behoort: de ouders en anderen uit de lokale gemeenschap hebben 
klei uit de rivier gehaald en stenen gemaakt. Het gebouw is opgemetseld tot het dakniveau. Het wachten was op 
geld om ramen en deuren te kopen, en het dak. En cement voor de vloer en om de muren aan te smeren. De 
Stichting heeft deze afbouw bekostigd, en die is dan ook in juli 2004 gerealiseerd. 
 
In de discussie over de toekomst van de school heeft de Stichting erop aangedrongen prioriteit te geven aan de 
realisatie en verbetering van een aantal praktische vakken zoals Fashion and Fabrics (naaien) en Agriculture. 
Deze vakken komen in de eerste plaats de meisjes ten goede, want in Zimbabwe zijn het  de vrouwen die veelal 
het land bewerken. De school heeft hiermee ingestemd, en vraagt onze hulp bij het verkrijgen van de benodigde 
machines en materialen. Tot nu toe wordt er naailes gegeven met twee naaimachines voor klassen van ruim 45 
leerlingen! We hebben een donatie ontvangen van 25 gebruikte naaimachines, die nadat ze zijn nagekeken, 
binnenkort verscheept zullen worden. 
 
De Stichting zoekt op korte termijn sponsoring van de inrichting van het (eerste) meisjeshostel, eenvoudig 
landbouw gereedschap, en van de kosten van vervoer van machines en materialen. 
Volgend jaar staat naast een jongenshostel de bouw van een tweede meisjeshostel op het programma. 
Tegelijkertijd zullen er huisjes voor leraren gebouwd moeten worden. Het is in een zo afgelegen gebied moeilijk 
om gekwalificeerde leraren en leraressen te krijgen; huisvesting is dan een eerste voorwaarde. 
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