Jaarverslag 2015 Stichting Durlstone Foundation Zimbabwe (DFZ)
Het bestuur had voor het jaar 2015 tien doelen geformuleerd. Een ambitieus
plan dat gelukkig met hulp van vele grote en kleine donaties gerealiseerd kon
worden. Alle gestelde doelen konden van het lijstje geschrapt worden.
De examenresultaten van grade 7 waren zeer goed, 80 % van de leerlingen is
geslaagd. Dit is 20% boven het landelijk gemiddelde.
In het verslag over 2014 hebben wij u geïnformeerd over Mr. Zunsva die
aangesteld is als assistent van Martha van Duren. Zijn salaris staat op de
begroting van DFZ.

Mr. Zunsva
Daarnaast zijn in 2015 twee ontwikkelingen in gang gezet waar de school veel
profijt van kan hebben namelijk het voornemen om de oud-district officer Mr.
Makunzva een aanstelling aan te bieden en het verder uitwerken van de
bevindingen van de schoolpsycholoog.
In 2015 is de website van DFZ geactualiseerd door de webmaster Wenda
Westerhuis. Zij zal in de toekomst de website beheren en waar nodig
aanpassen.

Donaties
Het bestuur is zich er van bewust dat zonder uw donaties de Durlstone School
niet kan blijven bestaan. De school is volledig afhankelijk van het schoolgeld
dat de ouders voor hun kinderen betalen en van uw bijdragen. Het bestuur
maakt zich zorgen over het beleid van de overheid die als uitgangspunt heeft
dat een school geen leerlingen mag weigeren. Dat betekent voor de Durlstone
School dat er steeds meer leerlingen bijkomen. Zo zitten er inmiddels 60
leerlingen in de eerste klas en heeft nog steeds niet elk kind voor de
verschillende vakken zijn eigen lesboeken. Daarom is met het oudercomité
overeengekomen dat we per 1 januari 2016 maatregelen moeten nemen en
helaas kinderen zullen gaan weigeren.
Verder zijn er plannen om een dependance te openen op een afstand van 7
kilometer van de Durlstone School. De Durlstone School wordt op verzoek van
het comité de moederschool. Wij houden u op de hoogte van deze
ontwikkelingen.

Leerlingen grade 1.
Martha van Duren heeft zich samen met bestuursleden van de Stichting Groot
Haspels (SGH) ingezet om de kwaliteit van het onderwijs van de scholen in de
regio te verbeteren. Dit gebeurt inmiddels door het gebruik van Happy Readers
( geschonken door SGH) te stimuleren en door bijscholing van de leraren in de
regio samen met de Durlstone leraren.
Heel blij is het bestuur met de vaste groep donateurs en met de incidentele
donaties in 2015. In onderstaand overzicht hebben we rekening gehouden met
de wens van donateurs die hun donatie niet aan de grote klok wensen te
hangen en met de privacywetgeving waardoor zonder toestemming geen
namen van privépersonen genoemd mogen worden.

-

-

-

de opbrengst van ‘Eten voor Eten’ een actie van Sylvia de Goede. Ter
gelegenheid van haar 60e verjaardag heeft zij lunches en diners
verzorgd (zie verslag december Nieuwsbrief)
twee deelnemers aan de actie ‘Eten voor Eten’ die namens hun
organisatie extra gedoneerd hebben
de klanten van kapsalon Joke Vermeulen die de fooienpot vulden
de loopgroep van de schoonzus van Martha van Duren
de familie Karelse/Kopmels in Colijnsplaat en Goes die vele acties o.a.
met Kerstmis en Pasen, op touw zet in Goes
de enorme donatie via de Rotary Dronten. Deze service club heeft zich
ingespannen om voor de Durlstone School een internationale donatie bij
elkaar te krijgen, de zgn. Rotary Grant (zie verslag in december
Nieuwsbrief)
de PKN in Hurdegaryp
de service club Odd Fellows in Emmeloord
De Heren Sociëteit van Nut en Gezelligheid
diverse families die ter gelegenheid van een familiefeest een geldelijk
cadeau vragen voor de Durlstone School
jarigen die een geldelijk verjaardagscadeau voor Durlstone vragen
onze donateurs die maandelijks, per kwartaal of jaarlijks een bedrag
overmaken naar de bankrekening van DFZ.
veelal anonieme donaties via Geef Gratis
de DBT-groep die een deel van de kerstgratificatie van het personeel
overmaakt aan DFZ
de donatie uit de VS van Matt Gersper die nadat hij zijn bedrijf heeft
verkocht, toch DFZ is blijven sponsoren
periodieke donaties van Google via de zoon van een bestuurlid
De bijdrage van SGH reeds toegezegd in 2014: bestemd voor de bouw
van de nieuwe huisvesting voor alleenwonende leraren en de renovatie
van de bestaande gezinshuizen en voor het verspreiden van het Happy
Readers programma in de regio.

Doelen voor 2015:
1. Bouw van twee onderwijzershuizen
2. Opknappen drie onderwijzershuizen
3. Elektriciteit bestaande onderwijzershuizen
4. Bijscholing (workshops) onderwijzend personeel
5. Laatste meubilair bibliotheek
6. Meubilair klas 4 en 5
7. Leerboeken
8. Grotere printer met capaciteit voor 50.000 A4 prints per jaar
9. Beamer bestemd voor voorlichting in de bibliotheek
10.Uitbreiden Happy readers programma

Huisvesting leraren

Ad 1. Met behulp van de Stichting Groot Haspels was het mogelijk om de bouw
van twee onderwijzershuizen is in 2015 te realiseren. De twee gebouwen
omvatten negen tweekamerappartementen. Per gebouw zijn twee badkamers
en twee buitenkeuken gerealiseerd Zo’n wooneenheid is bestemd voor
leerkrachten die vrijgezel zijn of van wie het gezin elders woont.
Ad 2. en 3. In plaats van de geplande drie gezinshuizen zijn acht huizen
gerenoveerd. In alle bestaande huizen is elektriciteit aangebracht en de
opgeknapte huizen zijn van binnen en van buiten geschilderd. Elk huis heeft
zijn eigen badkamer, toilet en buitenkeuken.
Ad 4. De Rotary Grant heeft het mogelijk gemaakt om voor de leerkrachten vijf
workshops te organiseren in het kader van ‘Teach the Teacher’. Vijf workshops
zijn verzorgd door het district office in Murema en twee door mevrouw Arj
Swears. Bovendien hebben twee Rotarians uit Harare trainingen gegeven over
financieel management en over performance management.

Willemieke en Roos
In oktober hebben Willemieke Verweij en haar collega Roos Bannenberg een
workshop gegeven aan de hand van een nieuw concept dat mede is opgezet
met een aantal professionals in Leiden. Een groot deel van de week werd
besteed aan Creative Teaching: door middel van ‘Blooms Taxonomy’ zorg je

ervoor dat de leerstof blijft hangen en weet je dat een leerling de stof begrijpt
en niet alleen nazegt. (zie verslag december Nieuwsbrief
Ad 5. en 6. Het door de Rotary betaalde meubilair voor de klassen 4 en 5 is in
juni geleverd en in de lokalen geplaatst.
Ad 7. Een groot deel van de donatie van Rotarians is besteed aan 2000
schoolboeken. De bibliotheek is uitgebreid met 1000 bibliotheekboeken die
allemaal gekaft op de planken staan. Deze boeken blijven in de bibliotheek en
mogen niet uitgeleend worden. Helaas heeft nog steeds niet elk kind zijn eigen
schoolboeken omdat het aantal leerlingen blijft groeien.

Ad 8.en 9. Het overige bedrag van Rotarians is besteed aan een degelijke
printer, copier, scanner, fax met veel capaciteit. Na de zomervakantie is de
printer geïnstalleerd waardoor het mogelijk is geworden om grote
hoeveelheden lesmateriaal en voorbereidende examens te kopiëren en uit te
delen. Om de lessen visueel te ondersteunen is een beamer en een laptop
aangeschaft. Mr. Zunsva de rechterhand van Martha van Duren heeft het
beheer over het apparaat.
Ad 10. Het Happy Readers programma wordt behalve op de Durlstone School
ook in vier scholen in de regio gebruikt. Hopelijk worden mede hierdoor deze
scholen kwalitatief zo goed dat ouders hun kinderen er naar toesturen zodat de
Durlstone School ontlast kan worden.
Geen geformuleerde doelstellingen maar wel goede initiatieven voor
de Durltone School in 2015 en de toekomst, zijn:
1. The Revolving Fund
2. Aanstelling mr. Makunzva
3. Follow-up van de bevindingen van de schoolpsycholoog
Ad 1. In het vorige jaarverslag is melding gemaakt dat het niet langer
houdbaar is om het overheidssalaris van het groeiend aantal leraren elke
maand aan te vullen. Toch wil de DFZ de goed functionerende leerkrachten
behouden.

Ook de leerkrachten hebben nagedacht over de toekomst van de Durlstone
School en zij hebben als alternatief voor de toelage op het salaris een plan
geformuleerd en voorgelegd aan het bestuur. Het zogenoemde Revolving Fund,
een vorm van microfinanciering, dat behelst dat leraren een bedrag kunnen
lenen ad $ 4000,- van DFZ om hun eigen huis te bouwen in de omgeving van
de Durlstone School.
Nadat het volledige bedrag op hun bankrekening is bijgeschreven wordt
maandelijks een vast bedrag ad 200,- op het salaris ingehouden waarna na 20
maanden het volledige bedrag is terug betaald zodat de volgende leraar
gebruik kan maken van het fonds. De leerkrachten betalen geen rente maar
wel de bankkosten.
Gestart wordt met $16.000,- , waar vier leraren gebruik van mogen maken.
Dit bedrag is lager dan het bedrag dat jaarlijks betaald werd als aanvulling op
de salarissen. De voorwaarden voor deelname zijn op schrift gesteld en
conceptcontracten zijn inmiddels opgesteld. De oprichtingsvergadering was in
december waarna eerste bedragen zijn uitgekeerd.
Ad 2. In het najaar van 2015 zijn gesprekken gestart met het oude hoofd van
het districtskantoor Mr. Makunzva met het doel om de mogelijkheid te
onderzoeken dat hij na zijn pensionering op parttime basis werkzaamheden
kan verrichten voor de Durlstone School vanaf 2016. We houden u op de
hoogte.
Ad 3. De schoolpsycholoog Mr. Maxwell Munemo heeft alle leerlingen van de
Durlstone School in 2015 getest. Zijn bevinding is dat ongeveer 40 kinderen
speciale aandacht nodig hebben. In 2016 zal naar een oplossing gezocht
worden hoe deze kinderen het beste begeleid kunnen worden. Gedacht wordt
aan een extra lesruimte en speciale coaches. Gesprekken hierover zijn
gaande.
Het bestuur is in het verslagjaar drie keer bijeen geweest. Veel overleg
geschiedde per e-mail en skype.
Volgende doelstellingen zijn voor 2016 geformuleerd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Installatie computerruimte
Aanschaf van meer leerboeken
Aanschaf van meer bibliotheekboeken
Meer workshops ‘Teach the teacher.
Aanvang renovatie van zes oudste leslokalen
Mogelijke parttime aanstelling in 2016 mr. Makunzva, oud District
Officer
7. Follow-up bevindingen van de schoolpsycholoog Mr. Maxwell Munema
J. Wiersma, secretaris Durlstone Foundation Zimbabwe
Maarn, maart 2016

