Jaarverslag Stichting Lusekelo Zambia 2010
Achtergrond
De Stichting Lusekelo Zambia wil, in samenwerking met de plaatselijke bevolking, de leefomstandigheden
helpen verbeteren van mensen in Centraal Zambia. Zij wil dit realiseren door, in samenwerking met de
plaatselijke overheid, een Upper Basic School te bouwen. Grade 1 t/m 9. Daarnaast verschaft zij op kleine
schaal studiefinanciering voor korte beroepsopleidingen, schoolgeld voor tweede kans onderwijs en ook
microkredieten.

Activiteiten in Nederland en Zambia
In mei 2010, tijdens het werkbezoek van Claudia de Raadt en Marjan Sluiter, konden zij met eigen ogen
constateren dat het derde schoolblok en de lerarenhuizen 2 en 3 klaar waren. Ze zijn gebouwd met de fondsen
die in 2009 geworven zijn. Met een grote donatie van de Eureko Achmea Foundation en met behulp van acties
die de Stichting Lusekelo Zambia voerde en de daarbij gegeven premie van 55% door de Stichting Wilde
Ganzen. Met de Building Officer van het Departement van Onderwijs in Mumbwa, de aannemer en alle
onderwijzers werd de plaats bepaald voor lerarenhuis 4, 5 en 6.
Tijdens het werkbezoek in mei 2010 was er ook contact met enige studenten die een beroepsopleiding hadden
kunnen voltooien via het Studiefonds van de Stichting. Er werd een plan gemaakt voor de terugbetaling van
de lening. Eén student heeft in 2010 de lening in één keer terug betaald. (Na een goede maïsoogst.)
De meeste microkredieten werden geheel terugbetaald, waardoor nieuwe gegadigden blij gemaakt konden
worden met een microkrediet.
In mei 2010 overhandigende de schoolpenningmeester een financieel rapport met alle bonnetjes van de
gekochte materialen, zodat wij ons als stichting konden verantwoorden bij de grote fondsenverstrekkers hier in
Nederland. De hoofdonderwijzer had een inhoudelijk rapport geschreven over de gang van zaken op de
school gedurende het afgelopen jaar. Het leerlingenaantal was inmiddels opgelopen tot 402.
In 2010 hebben Marjan en Claudia kerkgenootschappen en andere meelevende groepen in Bussum en
Hilversum bezocht. Zij hebben o.a. met behulp van de beamer verteld over de Lusekelo Projecten. N.a.v. deze
bezoeken kwamen er zoveel giften binnen, waardoor er begin 2011 € 14.000 kon worden overgemaakt voor
lerarenhuis 4.
Sinds het Lusekelo Project in mei 2010 van een plaatselijke bank is overgestapt naar de Barclays Bank in
Mumbwa, gaan de transfers beduidend sneller dan voorheen.
Op 21 april 2010 werd er door ZWO Bussum een informatiemarkt in de Wilhelminakerk te Bussum georganiseerd.
Claudia en Marjan waren daar nauw bij betrokken. De Stichting Lusekelo Zambia stond daar met een stand
voor de Lusekelo Projecten en kwam met een mooi artikel in de Gooi en Eemlander.
Via een contact in Nederland, kreeg de stichting de gelegenheid om 2000 fruitboompjes uit het Zuiden van
Zambia aan de Lusekelo Community School te schenken. In 2011 zullen deze boompjes bij de school worden
afgeleverd. Op school zullen de leerlingen leren hoe ze er voor moeten zorgen en ieder kind krijgt er een paar
mee naar huis. Zo hopen we dat alle kinderen over een paar jaar regelmatig vers fruit kunnen eten.

Toelichting financieel jaarverslag
Omdat er per projectonderdeel geld over gemaakt wordt, kan het gebeuren dat er aan het eind van het
boekjaar nog een bedrag op de rekening staat dat is gereserveerd voor de volgende fase van de bouw.
In 2010 werd in totaal € 22.572 gedoneerd. Hiervan kwam € 3.468 van 51 kleine particuliere gevers.
Middelgrote gevers doneerden samen € 19.104. Dit waren: Diaconie van de Prot. Gemeente Hilversum, NCDO,
Ds. Van Dijkschool Dinxperlo, Bethlehemkerk Hilversum, Stichting Estia, N. E.J. Polderman Beheer BV, Zevende
Dag Adventisten Hilversum, Gemeente Bussum, Stichting Twinbears, Stichting Oorsprong Doel en Zin, PKN groep
van Huize Godelinde Bussum en enkele donateurs die niet bij name genoemd willen worden.
Alle gelden voor het Sunrise Project (Coöperatieve Timmermans werkplaats) worden bijeengebracht door de
familie Polderman, collega’s, familie en vrienden.
Omdat Claudia en Marjan regelmatig dialezingen geven, werd er een beamer aangeschaft.
Zij zullen nog maar één keer per jaar op werkbezoek gaan, daarom zal er ook nog maar één Nieuwsbrief per
jaar verschijnen.

Plannen voor 2011
In de eerste helft van 2011 staat de voorbereiding op en afronding van het werkbezoek van Claudia en Marjan
mei 2011centraal.
Voor de bouw van lerarenhuis 5 en 6 worden in 2011 twee grote donaties verwacht van EAF en AJF.
In de tweede helft van 2011 zal er gezocht worden naar de benodigde Fondsen voor het afronden van de
bouw van de totale Upper Basic School: Fase 7 van het Lusekelo School Project. Hiervoor is in overleg met de
District Education Board Secretary en haar building officer € 83.000 begroot.
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