Jaarverslag Stichting Lusekelo Zambia 2012
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
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 microkredieten.
Activiteiten in Nederland en Zambia
Op 12 februari 2012 startte de fondsenwerving voor het bijeenbrengen van de € 75.000 voor de laatste fase (fase 7) van
het project “Lusekelo Community School” met een Muzikaal Evenement in de Wilhelminakerk in Bussum. Dit bedrag was
nodig voor een vierde schoolgebouw van € 33.000 met daarbij drie lerarenhuizen (7, 8 en 9) met een buitentoilet van
nog eens € 14.000 per stuk.
Het totale project werd goedgekeurd door Wilde Ganzen. Wilde Ganzen geeft na goedkeuring 55% premie over het
bedrag dat door een stichting wordt opgehaald doormiddel van hun activiteiten. Dit betekent dat de stichting € 48.388
moest werven en dat Wilde Ganzen de overige € 26.612 voor haar rekening zou nemen.
Het Muzikale Evenement bracht € 3.480 op. Na een wervende mailing kwamen allerlei giften binnen: € 5.407
In december 2012 is de jaarlijkse Nieuwsbrief verzonden.
Het voltallige bestuur is in 2012 tweemaal in bestuursvergadering bijeen geweest.
Bezoek aan de Projecten
In oktober hebben Marjan (secretaris) en Claudia (penningmeester) de Lusekelo projecten bezocht.
Schoolgebouw 4 was op de afwerking na klaar. Huis 5 en 6 (fase 6) waren gebouwd.
In een vergadering met de betreffende mensen van de Lusekelo Community School werden afspraken gemaakt over
het verkeerd gebruikte overschot van het Achmea Fonds ad Kw. 20 miljoen. Dit bedrag is op 13 maart 2013 op de
Lusekelo Rekening in Nederland terug gestort en op 14 maart 2013 geretourneerd naar de rekening van het Achmea
Fond in Nederland.
Microkredieten
Drie microkredieten werden terugbetaald. Daardoor konden drie nieuwe microkredieten verstrekt worden. Ook werden
twee halve microkredieten verstrekt. Eén microkrediet werd kwijtgescholden, omdat de ontvanger was overleden. Twee
en een half microkrediet konden (nog) niet worden terugbetaald door persoonlijke moeilijkheden van de ontvangers. Zij
beloofden het in 2013 alsnog te doen. Een mogelijkheid om in kleine bedragen aan contactpersoon Judy Tembo af te
dragen werd hiervoor in het leven geroepen.
Tweede Kans Onderwijs
Twee ‘community teachers’, Judy en Agatha, hebben naast hun dagelijks lesgeven, hun middelbare schoolopleiding
afgerond en kunnen in april 2013 aan hun lerarenopleiding beginnen. Dank zij een gift van ZWO Hilversum kon daarvoor
geld worden gereserveerd.
Twee andere community teachers, Foster en David, hopen in 2013 hun einddiploma middelbare school te behalen,
waarna ook zij naar de lerarenopleiding hopen te gaan.
Twee jonge moeders kregen door particuliere giften uit Nederland, de mogelijkheid om hun middelbare
schoolopleiding af te ronden.
Kerken voor kerken
In verschillende kerken in Hilversum en Bussum zijn collectes gehouden voor de zusterkerken in Zambia.
Deze bedragen hebben Marjan en Claudia tijdens hun aanwezigheid in oktober cash overhandigd in de betreffende
kerken.
Toelichting financieel jaarverslag
Van de Gemeente Bussum was op 28 december 2011 een gift van € 6000 ontvangen.
Op 16 april kon de stichting een bedrag van € 13.407 naar Wilde Ganzen overmaken . Dit bedrag werd voorzien van de
55% premie. Met het totale bedrag van € 33.280,85 kon men in Zambia aan schoolgebouw 4 beginnen.
Er werden in 2012 diverse vermogensfondsen aangeschreven. Dat resulteerde in een aantal kleine giften en twee grote
giften van € 10.000 van de Dr. Hofstee Stichting en € 9.000 van de Marthe van Rijswijck Foundation. De € 10.000 werd
naar de rekening van de stichting overgemaakt en de € 9000 direct naar Wilde Ganzen. Van deze giften, verhoogd
met de premie van Wilde Ganzen, kunnen huis 7 en 8 gebouwd worden.
Op 31 december 2012 stond er nog € 11.261,45 op de bankrekening van de stichting. Een gedeelte daarvan is
bestemd voor het Fonds Tweede Kans Onderwijs en een gedeelte werd gereserveerd voor huis 9.
Plannen voor 2013
In december 2012 werd opnieuw een aanvraag bij de Gemeente Bussum gedaan.
In 2013 zal naar aanleiding daarvan door de Gemeente Bussum een bedrag van € 5.500 overgemaakt worden.
Eind 2012 en begin 2013 is overleg geweest met de Internationale School van Amsterdam over een sponsorloop in
2013. Het ziet er naar uit dat de laatste € 2.500 voor fase 7 van het project Lusekelo Community School met deze
activiteit binnen gehaald kan worden.
Een volgende bezoek door het bestuur aan de Lusekelo Projecten staat gepland voor oktober 2013.
In januari 2013 werd de ANBI status van de stichting door de belastingdienst verlengd.
Het bestuur,
Eustuce Makumbe, voorzitter
Claudia de Raadt, penningmeester
Marjan Sluiter, secretaris

If we all work together, poverty will be swept away”

