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Van de voorzitter 
 
In 2020 lag het allemaal een beetje stil. Zowel daar als hier in 

Nederland. Die corona hè 

René en ik hadden er aanvankelijk zelf heen willen gaan, vaak 

gaat Steffen met kerst naar zijn familie in Johannesburg en reist 

dan door naar Zimbabwe. Dat kon allemaal niet doorgaan.  

Door Covid waren de scholen in Zimbabwe het grootste deel van 

2020 en tot in februari ’21 gesloten. Op het platteland (van 

Lusulu) betekent dat, dat leerlingen thuis blijven, maar ook 

leerkrachten terug naar hun ‘rural home’  gaan, vaak ver van de 

school. 

Het betekent dat ouders geen schoolgeld meer betalen (en dat 

ook niet kunnen betalen) en dan…. heeft de school geen geld om 

de metselaars te betalen, de bouw valt stil. In Nederland hebben 

we dan een overheid die noodleidende organisaties als bedrijven, 

instellingen en o.a. scholen financieel gaat helpen en 

ondersteunen. In Zimbabwe betekent dat dat personeel dan ook 

fors minder salaris meer krijgt.. De ‘R factor voor de armoede’ is 

daar dan veel groter dan de R factor voor Covid.  

Er was ook een reis en vervoer verbod, de leverancier mocht 

bouwmaterialen niet afleveren op de scholen en heeft ze in zijn 

bedrijf in het hoofddorp Lusulu opgeslagen. Feitelijk ligt alle 

materiaal, behalve meubilair, daar in voorraad.  

Ook de Headmasters waren vaak slecht bereikbaar, immers ook 

aan het werk op hun akkertje en niet bij de school.  

In maart ’21  zijn de meeste scholen weer open gegaan en lijkt er 

weer mondjesmaat iets te gebeuren. 

Er is wel goed contact geweest met de leverancier van 

bouwmateriaal, die zelf uit Lusulu afkomstig is maar zijn 

hoofdbedrijf in Bulawayo heeft. Er waren grote problemen om 

geld naar Zimbabwe te krijgen, dat moet via de nationale bank en 

die hanteerde een voor de afzender en de ontvanger zeer 

ongunstige wisselkoers en een zeer gunstige ‘provisie’ voor de 

staatskas. We hebben wel af en toe met ‘creatieve oplossingen’ 

geld daar gekregen. Maar als de school/de ouders de metselaar 

nog niet kunnen betalen, heeft het ook geen zin om de verdere 

bouwmaterialen af te leveren. 

De school in Chinonge is het verst gevorderd, het dak moet er op. 

Ook in Kabuba is men al een eind met de muren, van Nakaluba 

weten we niet meer dan dat de fundamenten en stukjes van de 

muren gebouwd zijn. Maar vanuit Chinonge kwam ook een minder 

prettig bericht, de zeer enthousiaste Headmaster daar, Isaac 

Munkuli, is overgeplaatst naar een grote middelbare school in 

Kariangwe. We hopen dat zijn opvolger, ook al jaren als leraar 

binnen ‘onze’ scholen aan het werk, met het zelfde enthousiasme 

het project voortzet. 

 

2021 ziet er beter uit. We kregen in de afgelopen weken enkele 

positieve berichten, o.a. uit Kabuba waar enthousiast de draad 

weer is opgepakt. We hopen dat toch dit jaar het project bij de 

drie scholen Chinonge, Kabuba en Nakaluba kan worden 

afgesloten. 

 
 

 
Het hele dorp Nakaluba gaat aan de slag om stenen te maken. 

 

Elzelien van Duijn, voorzitter 
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                  Lerares Textieltechnologie & Design geeft uitleg over hoe                                                            

een naaimachine werkt. 
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Bestuursverslag / van de Secretaris. 
 
Het bestuur van de stichting bestond in 2020 uit de volgende personen: 
 
Voorzitter: Elzelien van Duijn 
Secretaris/penningmeester: René Huigens 
Leden:  Yvonne van Hoogdalen Aleid van der Maat, 

Lidy Steeman en Steffen Wielenga 
                                 
Door de beperkende maatregelen in verband met de Covid 19 pandemie 
was het niet goed mogelijk fysiek bij elkaar te komen.        
Wel hebben we af en toe per mail of whatsapp elkaar gesproken.  
Drie bestuursleden, Lidy, Steffen en René hebben de Zimbabwe 
Platform dag bijgewoond, die gelukkig gepland was in een periode 
waarin de maatregelen wat versoepeld waren.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 In februari werden de 
raamkozijnen geplaatst voor 
het praktijklokaal van 
Chinonge Sec. School 
 

 
Ook is er geen missie geweest naar Zimbabwe, René en Elzelien waren 
dat wel van plan in 2020, maar weer, die Corona verhinderde dat. Ook 
Steffen kon om die reden niet naar Afrika reizen. 
 
Er is niet gefietst voor Lusulu in The Ride on Education maar wel door 
‘fietsers’ gedoneerd en de Wereld Winkel Westerbork heeft ons 
gesteund met € 1.000. Een eerdere aanvraag bij het Marie Schippers 
Fonds werd gehonoreerd met € 100,- 
 
René is door Job van der Zon (IMBA) geïnterviewd over het Lusulu 
project ten behoeve van de Nieuwsbrief Zimbabwe Platform. 

 
Samenvatting: 

1. Stichting Lusulu is een kleine P.I. met als doel  onderwijs te stimuleren 

in het gebied rond het dorp Lusulu in het N-Westen van Zimbabwe. 

Doelstellingen: Ondersteunen bij de bouw; bij deskundigheid 

bevordering van personeel; culturele uitwisseling. 

2. Elzelien en René hebben ‘ontwikkelingswerk’ gedaan in Zimbabwe, 

Bulawayo van 1995 – 1997. Stichting Lusulu is opgericht in 2003 op 

verzoek van de bevolking van het dorp Lusulu. Er was daar geen 

middelbare school in een straal van 40 km en wel een leerlingen 

potentieel van 4000 jongeren. 

3. Stg Lusulu heeft de materialen betaald voor de bouw van 5 

middelbare scholen en 1 basisschool in het gebied rond Lusulu. Het 

project is sinds 2017 duidelijk in de afbouw fase.  

Een 15-tal personeelsleden hebben een opleiding of 

cursussen mogen volgen, er zijn diverse team-trainingen 

door ons verzorgd. 

4. Het contact verloopt nu vrijwel alleen nog digitaal. Het laatste 

feitelijke contact was begin 2020 tussen Steffen en de 

leverancier, om een contante betaling te kunnen doen. Het 

laatste bezoek aan Lusulu en de 6 scholen  zelf was in januari 2017. 
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Activiteiten in Zimbabwe / Lusulu district: een overzicht 
 
Plaats activiteit Stand van zaken Opmerking 

Chibila S.S. Bouwactiviteiten 

 

In 2019 afgerond, er is nog regelmatig whatsapp contact 

met de headmaster Sisa Hlabangana. De school was in 

2020 gesloten. 

 

 

 

 

Communicatie met de scholen is 

vrijwel onmogelijk. Scholen zijn 

gesloten, er zijn geen activiteiten. 

Docenten en directie zijn naar hun 

‘rural home’, daar is niet altijd 

internet en telefoon verbinding. 

Omdat de scholen dicht zijn krijgt het 

personeel ook hoegenaamd geen 

betaling. 

De Headmaster van Chinonge, Isaac 

Munkuli is overgeplaatst naar de 

school in Kariangwe, buiten ons 

gebied. 

 

Kabuba S.S. Bouwactiviteiten 

 

De bouw is zeer vertraagd nog doorgegaan in 2020, 

Nakaluba is slecht bereikbaar, daardoor is leverantie van 

bouwmateriaal erg moeilijk. In Kabuba is men wat 

verder, tot aan ‘goot niveau’. 
Nakaluba SS. Bouwactiviteiten 

 

Chinonge S.S. 

 

Bouwactiviteiten Chinonge is inmiddels gevorderd tot dak niveau. 

 

Bulawayo/ Alex 

Plumbers 

betalingsregelingen In 2020 zijn 2 nota’s betaald voor levering van 

bouwmateriaal aan Alex Plumbers.  

Alle materialen zijn verzameld in de hoofdvestiging van 

A.P. in Lusulu en voor zover mogelijk afgeleverd aan de 

scholen 

Betalingsproblemen golden voor het 

hele jaar 2020. We hebben 2x via 

omwegen een betaling kunnen 

regelen. 

    

 
 

René Huigens, secretaris
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Financiën 
 
1. Balans       per 31 december 2020 
In Euro’s 

 31-12-2019 In % 31-12-2020 In % 

Activa     

Liquide middelen =banksaldi 28.566,85  11.999,43  

Vorderingen 0,00  0.00  

Totaal activa                                          28.566,85  11.999,43  

     

Passiva 
 

    

Continuïteitsreserve 28.566,85  11.999,43  

Schuld 0,00  0.00  

Totaal passiva 28.566,85  11.999,43  

     

 
 
2. Staat van baten en lasten    voor het jaar eindigend op 31 december 

  

 In 2019 In % In 2020 In % 

Baten     

Giften en donateurs 1.320,00 1,8 1205,00 43,6 

Opbrengst acties   2.218,11 3,0 406,25 14,7 

Opbrengst  Doel shop,  
Fondsen en Wilde Ganzen 

22.600,00 
48.545,00 

30,3 
65,0 

52,61 
1100,00 

1,9 
39,8 

     

Som der baten  74.683,11 100,0 2,763,86 100,0 

     

Lasten     

Besteding aan doelstelling 22.200,20 45,6 18.821,36 95,9 

Reiskosten 500,00 1,0 0  

Bank- en bestuurskosten 498,95 1,0 509,92 4,1 

Aan Wilde Ganzen 25.500,00 52,4 0  

Som der lasten 48.699,15  19.331,28  

     
 

   
1. Toelichting  
 
a) Algemeen 
Het financieel verslag is ingericht volgens de Richtlijn 650 Fondsenwervende 
Instellingen die is gepubliceerd door de Raad van de Jaarverslaggeving.  

 
b) Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en 
passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor 
zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen 
nominale waarde. Er zijn geen andere activa of passiva dan financiële. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije 
beschikking van de stichting en betreffen de direct opeisbare vorderingen op 
kredietinstellingen, t.w. onze betaalrekening bij Triodos Bank. Er wordt geen 
kas aangehouden. 
 
Baten uit fondsenwerving 
De baten uit fondsenwerving worden toegerekend aan de staat van baten en 
lasten in het jaar van ontvangst (kasbasis). 
 
Lasten fondsenwerving 
De kosten ten behoeve van fondsenwerving worden toegerekend aan het jaar 
waar deze kosten betrekking op hebben. Er zijn op dit gebied geen specifieke 
kosten gemaakt. 
 
Vreemde valuta 
De uit transacties in vreemde valuta's voortvloeiende kosten en opbrengsten, 
respectievelijk vorderingen en schulden worden omgerekend tegen de koers 
per transactiedatum, respectievelijk balansdatum. De Nederlandse stichting 
draagt de kosten van overschrijvingen naar Zimbabwe. Deze kosten zijn 
opgenomen in de ´Bank- en bestuurskosten´. 
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c)  Toelichting op de balans per 31 december 2019 
 

Vaste activa  
De stichting heeft geen materiële bezittingen. 
 

Bank 
 31-12-2019 31-12-2020 
Bankrekening 28.566,85 11.999,43 
  

Continuïteitsreserve  
Stand per 1 januari 28.566,85 
Resultaat boekjaar    in 2.763,86  
                                Uit           19.331,28 
Stand per 31 december 11.999,43 
 

 

Vorderingen en nog te ontvangen bedragen: 
Schulden en nog te betalen kosten 
Aan het einde van 2019 zijn er geen vorderingen van of schulden aan derden 
 

Financiële verplichtingen niet in de balans opgenomen 
Er zijn geen financiële verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen. 
 

d)  Toelichting op de staat van baten en lasten voor het jaar eindigend op 
31 december 2019 

Baten  
In 2020 vorderde het Fashion and Fabrics project voor de scholen in 
Chinonge, Kabuba en Nakaluba maar in beperkte mate. Van het daarvoor 
bestemde saldo per 1/1 2020 + de inkomsten is daarvan 60% werkelijk 
uitgegeven. Daardoor rest er nog een vrij groot saldo per 31/12 2020. 
Vaste donoren is steeds een betrekkelijk klein bedrag, er komen grotere 
bedragen binnen van Goede Doelen Fondsen en van Wilde Ganzen. De 
opbrengsten van de sponsorfietstocht  
 
Lasten 
De organisatiekosten waren iets hoger, en gezien de geringe inkomsten 
relatief hoog. Dat betreffen vooral bank- en bestuurskosten en website. Dit zijn 
veelal vaste lasten,  
 

 
 

Besteed aan de doelstelling 
De besteding van € 18.821,36 was voor bouwmaterialen voor de drie scholen 

in Chinonge, Kabuba en Nakaluba 
Betalingen naar Zimbabwe zijn administratief erg lastig en betalingen direct 
aan de school zeer ongewenst. Daarom hebben Wilde Ganzen en de 
Stichting Lusulu afgesproken dat betalingen niet door WG aan de school 
worden gedaan maar door de Stichting rechtstreeks aan de leverancier. 
In 2019 werd internationale betaling door regelgeving van de Zimbabwaanse 
overheid erg lastig, daardoor stagneert de vordering van het project. Toch 
konden we twee belangrijke transacties realiseren door betalingen door 
tussenkomst van derden. 
 

Bestemming reserve / saldo: 
Het saldo op de bankrekeningen is bedoeld voor de volmaking van het project 
bij de drie scholen, we hopen dat dat in 2021 afgerond kan worden. 

 
 

 

 
René Huigens, penningmeester 
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Vooruitblik 
 
In februari 2021 zijn de scholen weer geopend, in feite is dat geleidelijk aan 
gegaan. Gaan de ouders ook weer schoolfee’s betalen? Komen de docenten 
weer terug aan het werk nu ze hun akkertjes moeten oogsten? Hoe groot zal 
de leer achterstand zijn na een jaar thuis- dus geen -onderwijs? Zullen de nog 
niet gebruikte materialen nog aanwezig en bruikbaar zijn of ‘geleend’?  
We maken ons grote zorgen.  
Voor ons als bestuur is van belang dat we het project kunnen afsluiten. 
Daarvoor moeten we de betalingen aan Alex Plumbers kunnen realiseren. We 
hebben besloten feitelijk geen nieuwe fondsen wervingen meer op te starten, 
dit is ons laatste project. Ook het, ambitieuse?, Foodprint project zal moeilijk 
uitgevoerd kunnen worden. We bezinnen ons op een simpeler evaluatie en 
afsluiting. Kunnen we er nog en weer heen en wie dan? Er is veel 
onzekerheid, maar het herstel van de US$ als betaalmiddel is voor ons goed 
nieuws. De her-opening van de scholen heeft ook de belofte in zich dat er 
weer gebouwd kan worden. Alex Plumbers is bereid en in staat te leveren als 
de weer en weg conditie dat toestaat.  
Dan moet het toch weer lukken? 

 

 
Mr Hlabangana bevestigd de afsluiting van het project in Chibila met vermelding 
van aantal leerlingen en docenten. 

Donaties welkom op bankrekening: 

NL 09 TRIO 0338 5398 67 
 

Contact gegevens Stichting LUSULU  

 

Secretariaat:   
Holthe 20 
9411 TM  Beilen  
Nederland  
Tel:  0593 543340 
         06 1919 2131 

E-mail:  info@lusulu.nl 
Internet  www.lusulu.nl 
Facebook: www.facebook.com/lusulufoundation 
 
Bank: Triodosbank NL 09 TRIO 0338 5398 67 
Inschrijvingsnummer KvK:  08113125 

 

 

 
De Belastingdienst erkent de Stichting Lusulu als 
Algemeen Nut Beogende Instelling onder fiscaal nummer 
8117.97.041. Hierdoor zijn giften aan de stichting geheel 
of gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar. 

 

 

Ter medefinanciering van haar activiteiten werkt de 
Stichting Lusulu samen met de stichting Wilde Ganzen. 

 
 

De Stichting Lusulu is deelnemer in Partin, de 
brancheorganisatie voor kleinschalige Particuliere 
Initiatieven. 

 

 
De Stichting Lusulu werkt samen met vele andere      
kleinere particuliere initiatieven met betrekking tot 
ontwikkeling in Zimbabwe in het Platform Zimbabwe. 

 
 
 

Stichting Lusulu is initiator van Stichting The Ride on 
Education, maar heeft zich uit de organisatie terug 
getrokken.  

 Vastgesteld en ondertekend: 19 mei 2021. 

 
 

http://www.lusulu.nl/

