Jaarverslag Stichting Lusekelo Zambia 2013
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
In december 2013 is de jaarlijkse Nieuwsbrief verzonden.
Het voltallige bestuur is tweemaal in bestuursvergadering bijeen geweest.
Jammer genoeg ging de geldwervingsactie op de Internationale School in Amsterdam niet door.
Onverwachte giften van verschillende instanties hebben het gemis aan deze gelden kunnen opvangen.
Bezoek aan de Projecten
In 2013 hebben Marjan en Claudia geen bezoek gebracht aan de projecten. Wel heeft een bevriend echtpaar uit de
Adventistenkerk in Hilversum een bezoek gebracht aan het Lusekelo project. Via hen konden belangrijke documenten
de Lusekelo School bereiken en zij konden ingevulde formulieren en betaalbewijzen van de huizen die gebouwd zijn
mee terug nemen.
Microkredieten.
Doordat er in 2013 geen contact is geweest met de mensen ter plaatse die een microkrediet gekregen hebben tijdens
ons laatste bezoek ,valt hierover op dit moment weinig te melden.
Voedselprogramma.
Vanuit de regering is een voedselprogramma opgezet op de Lusekelo School. Er is een professorische ‘eetzaal’
gebouwd en een buitenkeuken. Eenmaal per dag kunnen de kinderen nu een warme maaltijd krijgen. Dat kost € 1,- per
maand/per kind. Voor dit programma hebben we van 2 schenkers bij elkaar al € 500 over kunnen maken. De school
heeft meer dan 30 kinderen geselecteerd voor dit programma omdat hun ouders zelf geen geld hebben om hun
kinderen te laten deelnemen. Ook deze kinderen krijgen nu iedere dag een warme maaltijd.
Tweede Kans Onderwijs
Twee ‘community teachers’, Judy en Agatha, hebben naast hun dagelijks lesgeven, hun middelbare schoolopleiding
afgerond en zijn in april 2013 aan hun lerarenopleiding begonnen. Dank zij een gift van ZWO Hilversum, kon daarvoor
geld worden gereserveerd. Doordat sinds 2014 de opleiding voor onderwijzer(es) veranderd is, duurt de opleiding niet 2
maar 3 jaar. Hierdoor hebben we niet genoeg geld voor hun opleiding kunnen reserveren en zijn we nog op zoek naar
nieuwe donateurs.
Twee jonge moeders konden hun middelbare schoolopleiding afronden dankzij giften uit Nederland.
Kerken voor kerken
In verschillende kerken in Hilversum en Bussum zijn collectes gehouden voor de zusterkerken in Zambia.
In een zorgcentrum in Bussum werd in de twee wekelijkse kerkdienst gecollecteerd voor het Tweede Kans Onderwijs.
Een spreekbeurt in Zorgcentrum Zuiderheide en voor het Christelijk Mannenkoor Immanuel leverde bij elkaar € 225 op.
Toelichting financieel jaarverslag
In begin 2013 is geld overgemaakt voor huis 7. In mei 2013 kon het geld voor de bouw van huis 8 worden
overgeschreven.
Van de Gemeente Bussum was op 17 april 2013 een gift van € 5500 ontvangen.
Voor de bouw van huis 8 en 9 is er in 2013 € 11.250 aan grote giften binnengekomen en € 5.278 aan kleinere giften.
De actie met Wilde Ganzen werd in december 2013 afgerond. De benodigde € 48.387,10 is door allerlei acties in 2012
en 2013 bijeengebracht en door Wilde Ganzen verhoogd met de premie van 55 % ad € 26.612,90. De opbrengst van
deze projectfase was in totaal € 75.000. Hiervan kon een drieklassig-schoolgebouw neergezet worden en lerarenhuis 7, 8
en 9. Het laatste huis zal net klaar zijn als in juni de school ceremonieel wordt overgedragen aan de plaatselijke
overheid en de ouders.
Plannen voor 2014
Marjan en Claudia gaan van 10 tot 24 juni naar Zambia vanwege de ‘Handover-Ceremonie’ van de Lusekelo
Community School.
Mr. Mutakula, hoofd der school, zal de uitnodigingen voor deze ceremonie verzorgen.
Tijdens dit bezoek zal er een laatste poging gedaan worden om een terugbetalingsregeling te treffen met diverse
studenten vanwege hun nog openstaande studieschuld.
Het bestuur,

Eustuce Makumbe, voorzitter
Claudia de Raadt, penningmeester
Marjan Sluiter, secretaris

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

