Hieronder vindt u een overzicht van wat er sinds 2004 allemaal gebeurde.
Aug 2010
Ons rekeningnr. is: NL87 RABO 038 37 85 294 t.n.v. stichting Lusekelo Zambia te Bussum
Dankzij al onze trouwe donateurs, de Ds. van Dijkschool in Dinxperlo, de P.C. Hooftschool in Muiden, de St. Wilde
Ganzen, het ncdo en een aantal (voor ons) nieuwe fondsenverstekkende organisaties, te weten het Anton Jurgens
Fonds, de St. Winters van den Speulhof, Ver. Trein 8.28 H.IJ.S.M., Derde Wereld Fonds Atos Origin, het Eureko
Achmea Fonds en de gemeente Bussum zijn de € 112.000 die we nodig hadden om het totale Lusekelo Community
School te kunnen voltooien, inmiddels opgehaald. De school bestaat nu uit drie gebouwen met twee lokalen (6 lokalen
in het totaal) De lerarenhuizen 2 en 3 zijn in aanbouw. We zijn nu op zoek naar fondsen om de lerarenhuizen 4,5,6 te
kunnen bouwen.
Jan 2009 sept. 2008
Bij verschillende fondsenverstrekkende organisaties hebben we subsidie aanvragen ingediend voor ons nieuwe poject:
Het uitbreiden en inrichten van de Lusekelo Community School en de bouw van de benodigde lerarenhuizen. We
hebben een aanvraag voor ondersteuning van onze acties ingediend bij de stichting Wilde Ganzen en ook bij het NCDO
en nog andere fondsen verstrekkende organisaties. Wilde Ganzen en NCDO hebben ons ook geholpen bij het
realiseren van ons vorige project: Het bouwen van een lerarenhuis met buiten een waterpomp. Claudia en Marjan
bezoeken samen de projecten. De ouders van de school zijn tot hun verrassing al begonnen met het maken van de
fundering voor een tweede gebouwtje bij de school. Door het sterk toegenomen aantal leerlingen (inmiddels 287!) is
het eerste gebouwtje veel te klein geworden. Onze stichting gaat op zoek naar nieuwe fondsen die het uitbreiden van de
school met een extra gebouw, willen steunen. De eerste student die zijn diploma haalde en een baan heeft gevonden
(bij het ministerie van vervoer, zat hij met een big smile achter een groot bureau met wel 5 telefoons!), begint zijn
studieschuld aan de stichting terug te betalen, zodat wij een nieuwe student een beurs kunnen geven. Ook de
ontvangst van het micro-krediet werd door een groep van 3 mannen goed begrepen. Zij hadden veel meer geld nodig
voor hun bijenfarm, dan we ze konden geven. Wij beloofden het dubbele bedrag te geven op het moment dat ze het
eerste bedrag zouden hebben terugbetaald. Vol trots kwamen ze met de terugbetaling en vertelden ons dat ze na weken
vergaderen(!) naar de stad waren gegaan en kippen en kleding hadden gekocht. Door de verkoop van de kleding en de
eieren, hadden ze alledrie iets over gehouden en konden ze ons het geleende bedrag terug betalen!!! Wij zijn natuurlijk
onze belofte van het dubbele bedrag met enthousiasme nagekomen.
Okt. 2007
Als Claudia de projecten bezoekt, is het lerarenhuis gereed en wordt er vanwege het toenemende aantal leerlingen een
plan gesmeed om de school uit te breiden.
Maart 2007
Het lerarenhuis is nog in aanbouw en de waterput op het terrein van de school is klaar. De directe omwonenden zijn
erg blij. Ze hoeven niet meer zover te lopen om water te halen. De vervallen dorpsput die 10 min. lopen verderop ligt,
zal schoongemaakt worden en ook van een pomp worden voorzien. Bovenaan het verlanglijstje van de school staat
nieuw meubilair.
Met de vrouwengroep gaat het niet goed. Afgunst en jaloezie drijven de groep uit elkaar. We hebben getracht om de
neuzen opnieuw één kant op te krijgen. Zelf moeten de vrouwen die mogelijkheid in het komende half jaar uitwerken.
De 5 studenten die een studiebeurs (25% eigen geld, 25% schenking van de stichting en 50% lening) ontvangen,
vorderen allemaal gestaag met hun studie. De eerste is afgestudeerd en heeft door onze bemiddeling een baan
gevonden bij Mukambi Lodge. (RTL4, Van Amstelveen naar Afrika) Hopelijk kaan hij snel beginnen met het

terugbetalen van zijn lening, zodat we een nieuwe student kunnen opnemen in ons studiefonds. Een goede bekende
van ons in Lusaka, Maria Chiselenga Mweemba, is onze vice-treasurer ter plaatse geworden. Zij heeft voor ons een
bankrekening geopend en gaat ervoor zorgen dat het lesgeld van de studenten op tijd op hun opleidingsinstituut wordt
betaald. Juf Mirriam van de Lantana Farm School heeft aangekondigd dat ze gaat trouwen. We hopen van harte dat ze
wel op school blijft lesgeven.
Okt. 2006
De bouw van het schooltje bij de Lantana Farm ligt stil. De eigenaar van de farm moet door omstandigheden voorlopig
z’n aandacht op andere zaken richten. Het geld dat we voor dit project ontvingen blijft gereserveerd. Juf Mirriam heeft
in aug. haar 2-jarige opleiding voor kleuterjuf met goed gevolg afgerond. In de loop van 2006 richt een aantal mannen
o.l.v. de timmerman Lemmy Tembo, met elkaar de Sunrise Multi Purpose Cooperative Society op. Zij willen
samenwerken en als bouwgroep gaan functioneren en willen een werkplaats bouwen. Dit initiatief wordt via onze
stichting gesteund door gerichte donaties van een aantal betrokken mensen uit het bedrijfsleven in Nederland.
April 2006
Op de zaterdag voor Pasen is er een grote actiedag geweest in Bussum. Claudia heeft haar contacten met de
voetbalclub SDO nieuw leven ingeblazen en kunnen gebruiken tijdens een pupillentoernooi. Er werden tijdens die dag
tweedehands boeken en sportkleding verkocht en aan het jaarlijkse penalty schieten van de jongens werd een
wedstrijd gekoppeld. Tegen betaling kon men raden hoeveel penalty’s er gedurende de gehele dag gescoord zouden
gaan worden. Natuurlijk waren er prijzen mee te verdienen. De hoofdprijs was een gratis weekend in een molen in
Zeeland! De andere prijzen waren o.a. tegoedbonnen voor McDonald’s en een voetbal. Het geheel was een groot succes
en heeft bijna € 750 opgebracht. Dit geld wordt overgemaakt naar de Wilde Ganzen, die onze acties met een flinke
bonus steunen. We schieten al aardig op met het bij elkaar krijgen van de benodigde € 22.500 voor het Huis voor de
leerkracht en de daarbij noodzakelijke waterpomp. We hebben op dit moment nog € 4000 nodig.
Maart 2006
Claudia en Marjan bezoeken de projecten. Het geld dat inmiddels door de Wilde Ganzen is overgemaakt naar Zambia,
is in Mumbwa aangekomen en er wordt afgesproken met het bedrijf dat de waterput zal leveren, dat zij dit
onmiddellijk na de regentijd, waarschijnlijk eind april, zullen beginnen met het aanleggen ervan. Het bestuur van de
Lusekelo Community School heeft een bouwtekening voor het teacher's house en zal twee offertes aanvragen. De
inspecteur van onderwijs was zeer tevreden over het gekozen ontwerp. Hij zal tijdens de bouw toezicht houden. Er is
een stenenmaakmachine gekocht, waardoor de stenen die de community zelf moet leveren, goedkoper en beter van
kwaliteit zullen zijn. Met het maken van de stenen zal in de maand mei worden begonnen. Ook bij de Lantanafarm
School kan worden begonnen met het afbouwen van het één klassige schoolgebouw. Daarvoor zijn gerichte donaties
binnen gekomen. Voor het maken van de stenen gaat men de stenenmaakmachine van de Lusekelo Community School
huren. Er wordt onderzocht of deze school wellicht een dependance kan worden van een plaatselijke school, zodat ook
hier de voortgang gewaarborgd kan worden. febr. 2006 Hetzelfde programma vertonen zij nog een keer op de
Warinschool in Nederhorst den Berg. Geschatte opbrengst € 300,Nov. 2005
Claudia en Marjan spelen poppenkast en laten een video van de Lantana Farm School zien op de Insinger School in
Soest. Vier maanden later maakt de school € 500,- over naar de Stichting.
Aug. 2005
Claudia bezoekt de projecten 12 juni 2005 Tijdens de kerkdienst in de Wilhelminakerk vertelde Claudia kort over ons

project. Na de dienst was er tijdens het koffiedrinken een diapresentatie. De collecte heeft bijna € 400 opgebracht. Bij
het benefietconcert waren jammer genoeg minder mensen aanwezig dan we gehoopt hadden. De totale opbrengst was
€ 300,April en mei 2005
De actiedag op 12 juni (zie boven) wordt door ons voorbereid. Er wordt een aanvraag voor subsidie ingediend bij
NCDO
Maart 2005
Claudia en Marjan geven een dialezing voor de RK Vrouwen Vereniging in de Nicolaaskerk in Baarn. Er wordt bij de
Wilde Ganzen een aanvraag ingediend voor ondersteuning van de voortgang van ons Lusekelo Project. Het idee van de
Wilde Ganzen is, dat ze de opbrengst van onze eigen acties vermeerderen met maximaal 70 %.
Febr. 2005
Claudia en Marjan bezoeken samen de projecten. Ze zijn aanwezig bij de feestelijke opening van de nieuwe slaapzalen
voor de “Home of Hope” in Lusaka. De Julianaschool had een jaar eerder dit project als spaardoel gekozen. Het plan
voor de waterpomp van het Lusekelo Project krijgt vaste vormen. Ook wordt er een plan gemaakt voor de bouw van
een huis voor een gediplomeerde leerkracht. De mannen in het dorp willen een coöperatie oprichten en vragen onze
hulp daarbij. Aan de Lantana Farm School kan worden verder gebouwd dankzij gerichte giften uit Nederland en
Duitsland en de leerkracht kan een opleiding volgen.(zie laatste foto Lantana Farm School)
Dec. 2004
De opbrengst van de collecte van de Kindernevendienst in de Ned. Herv. Kerk in Nederhorst den Berg wordt bestemd
voor onze projecten.
Nov. 2004
Claudia werkt namens de stichting mee aan een kerkdienst in de Wilhelminakerk in Bussum en geeft aansluitend een
diapresentatie.
Okt. 2004
Claudia geeft een presentatie voor het sigarengenootschap “Rust en Bedachtzaamheid” in Amsterdam.
Sept. 2004
In “Puur Kind” en tweejaarlijks tijdschrift van Weleda verschijnt een artikel over het werk van Claudia voor de
stichting. Dit levert verschillende mooie donaties op.
Aug. 2004
Claudia bezoekt de projecten. Tijdens haar aanwezigheid wordt de Lusekelo Community School feestelijk geopend. (zie
fotopag.) Het vervolg project wordt gepland: een waterpomp bij de school.
Juli 2004
De Julianaschool in Bussum overhandigt onze stichting de opbrengst van hun sponsoractie van het afgelopen
schooljaar. Van de € 5000 kon de Lusekelo Community School afgebouwd en ingericht worden.

