Jaarverslag Stichting Lusekelo Zambia 2011
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 nauw overleg met mensen zelf en 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 2011 bezoeken Marjan en Claudia de projecten.
De lopende zaken, zoals de verantwoording van de bouw van huis 4, konden worden afgerond, zodat hiervan in
Nederland verantwoording kon worden afgelegd aan de betreffende donateurs.
Ook werd in Zambia overlegd met het plaatselijke Ministerie van Onderwijs en vertegenwoordigers van het Liliane
Fonds i.v.m. een eventuele mogelijkheid om onderwijs aan gehandicapte kinderen te kunnen starten.
Mei t/m december 2011
In de loop van het jaar geven zowel Claudia als Marjan verschillende presentaties.
Claudia bereidt een Muzikaal Evenement voor, dat gegeven zal worden op 12 febr. 2012, de datum van het begin
van de allereerste Lusekelo Projecten, 10 jaar daarvoor.
Marjan is druk met het vinden van nieuwe fondsen voor het laatste projectonderdeel: een drie-klassig schoolblok
voor grade 7, 8 en 9 (laatste klas basisschool en de twee eerste jaren voorgezet onderwijs) en de daarbij
behorende drie lerarenhuizen. (Met elkaar goed voor € 75.000) Onze “grote” sponsoren van de afgelopen jaren,
het Anton Jurgens Fonds en Eureko Achmea Foundation hebben helaas beide hun focus veranderd, waardoor wij
van hen geen bijdragen meer kunnen verwachten. Er werd een aanvraag gedaan, om in aanmerking te mogen
komen voor de 55% premie regeling bij de Stichting Wilde Ganzen.
Diverse particuliere donateurs bestemden ook dit jaar de opbrengst van hun feestelijkheden voor onze stichting.
Om ook de Community Teachers, die onbetaald lesgeven vanaf het “eerste” uur, na al die tijd een kans te geven
op een echte betaalde baan, is met de inspecteur van onderwijs overeengekomen dat zij hun baan (betaald)
zullen mogen behouden op deze school, zodra zij hun diploma behaald hebben. ZWO (van PKN Hilversum) heeft
toegezegd hiervoor garant te willen staan en de kosten voor deze opleidingen in drie achtereenvolgende
jaartermijnen van € 2000 te willen voldoen.
Voor de eerste keer werd er een kerstbrief rondgestuurd met het laatste nieuws. Deze werd goed ontvangen door
de vaste donateurs en door hen rijkelijk beloond!
Het voltallige bestuur is in 2011 3x in bestuursvergadering bijeen geweest.
Daarnaast kwamen Claudia en Marjan nog 5x bij elkaar voor tussentijds overleg.

Toelichting financieel jaarverslag
In 2011 zijn er giften binnen gekomen van particulieren, twee grote en een aantal kleinere vermogensfondsen. De
benodigde bedragen werden overgemaakt naar de Lusekelo Projecten, waarna lerarenhuis 4, 5 en 6 gebouwd
konden worden.
Aan het eind van 2011 stond er ruim € 11.000 op de rekening van de stichting. Een groot bedrag hiervan is
afkomstig van giften n.a.v. de kerstbrief. Het is bestemd voor de volgende, tevens laatste fase van de bouw van de
Lusekelo Community Upper Basic School.

Plannen voor 2012
Werkbezoek van Claudia en Marjan naar de projecten.
De aanvraag in 2011 gedaan voor fase 7 bij de stichting Wilde Ganzen, is begin 2012 goedgekeurd!!!
Vanaf 12 februari 2012 tot 12 februari 2013 moeten wij zelf € 53.500 werven via allerlei acties. Dan geeft Wilde
Ganzen een premie van 55% over dit bedrag, waarna we de benodigde € 75.000 bij elkaar hebben.
Acties: Diverse aanvragen indienen bij o.a vermogens fondsen.
Een wervende brief sturen naar 250 vrienden, familie, organisaties, bedrijven: onze vaste donateurs.
Muzikaal Evenement op 12-02-2012 in de Wilhelminakerk in Bussum.
Op zoek naar een school die voor onze stichting een Sponsorloop wil organiseren.
Nadat we de eerste € 22.000 binnen hebben kan WG € 34.100 overmaken naar Zambia zodat men met de bouw
van het drie-klassige schoolgebouw kan beginnen.
Het bestuur,
Eustuce Makumbe, voorzitter
Claudia de Raadt, penningmeester
Marjan Sluiter, secretaris

“ If we all work together poverty will be swept

