Plan op hoofdlijnen voor de Howgate Secondary School (met speciale focus
op voca;onal training) in Macheke, Zimbabwe.

Indiening door: S;ch;ng Durlstone Founda;on Zimbabwe (DFZ)

Inleiding
De Durlstone Primary School in Macheke, Zimbabwe is in 1981 heel klein begonnen. Met de
groei tot de huidige 850 leerlingen heeA de Durlstone Primary School haar maximum bereikt.
De dependance Methven heeA wel de mogelijkheden om uit te breiden, zowel wat betreA
het aantal leerlingen als de infrastructuur (terrein en gebouwen).
In de regio leeA een grote wens om een school voor voortgezet onderwijs op te richten, in de
directe omgeving van de Durlstone School.

Per jaar verlaten namelijk ongeveer 70 tot 80 leerlingen de Durlstone Primary School met
een diploma, en straks ook van Methven. Voor deze kinderen bestaat in de nabije omgeving
geen geschikt vervolgonderwijs. Dit heeA voor de toekomst van de kinderen grote gevolgen.

De noodzaak
Doordat de leerlingen niet naar een middelbare school kunnen, is zicht op bestaanszekerheid
in de toekomst veel minder. Jonge mensen gaan zich vervelen, hebben geen zinvolle
bezigheden, met alle gevolgen van dien. We horen steeds meer berichten over Oener
moederschappen, drugsgebruik en andere nadelige gevolgen. Ouders en gemeenschap zijn
daarom enorm gemoOveerd om vervolg onderwijs mogelijk te maken.
Kort geleden is een verzoek voor medewerking aan het oprichten van een school voor
voortgezet onderwijs op ongeveer 5 kilometer afstand van Durlstone, door de
toezichthouder van de Durlstone School ontvangen. Drie dorpshoofden hebben dit verzoek
namens hun bewoners voorgelegd.
De lokale iniOaOefnemers hebben al land voor de school geregeld (25 hectare groot!), en
bouwrijp gemaakt; en hebben het plan om zelf de benodigde bakstenen te leveren. Tevens is

de wens, gezien de arbeidsmarkt in Zimbabwe, om de focus van de school te richten op
prakOsch vakonderwijs. Dit zal de kansen van jongeren om een waardig bestaan op te
bouwen, vergroten. Er is een grote vraag naar vaklieden, meer dan naar hoger opgeleiden.
Het Ministerie van Onderwijs in Zimbabwe heeA recentelijk een aanpassing van het
curriculum mogelijk gemaakt waardoor naast de tradiOonele ‘O’ en ‘A’ level trajecten, het
ook mogelijk is om cerOﬁcaten af te geven op basis van geteste competenOes. Dit heeA
betrekking op prakOsche vaardigheden zoals metaalbewerking, bouw vakkundigheid,
elektrotechniek etc. De direcOe van de provinciale afdeling van het Ministerie van Onderwijs
wil deze nieuwe ontwikkeling stevig ondersteunen. Er is momenteel 1 andere school die met
deze nieuwe curriculum mogelijkheden is gestart. Men is heel graag bereid Howgate hierin
ook te faciliteren.
Governance
Tot nu toe heeA de SOchOng Durlstone FoundaOon Zimbabwe zich ingezet om voortgaande
ondersteuning te bieden aan het onderwijs van de lagere scholen Durlstone en Methven.
Deze ondersteuning van de FoundaOon bestaat voornamelijk uit het ﬁnancieel mogelijk
maken, en waar nodig faciliteren, van de diverse acOviteiten en projecten.

Toezicht en begeleiding in Zimbabwe is tot nu toe geheel op de schouders van Martha van
Duren terecht gekomen. Nu er concrete plannen bestaan om de Howgate Secondary School
op te richten is besloten om de governance in Zimbabwe te versterken door de oprichOng
van de Durlstone Development Trust (zie consOtuOon).

Missie
Onze missie is om door middel van onderwijs de kansen op een betere toekomst voor
kinderen en jongeren uit de Macheke regio in Zimbabwe te vergroten.

Visie
De SOchOng Durlstone FoundaOon Zimbabwe en de Durlstone Development Trust streven
naar hoogwaardig onderwijs met gebruik van nieuwe lesmethoden in een sOmulerende
fysieke infrastructuur. Kinderen en jongeren uit één van de armste gebieden van Zimbabwe
krijgen basisonderwijs en middelbaar onderwijs in een moderne en veilige omgeving op de
Durlstone en Howgate Schools. De scholen willen de mogelijkheden bieden aan jongeren om
echt aan een betere toekomst te werken.
Opzet
Het is de bedoeling om de Howgate school op te bouwen volgens een groei model. Elk jaar
komt er een leerjaar bij. Dit betekent dat er vanaf 2021 elk jaar drie klaslokalen worden
gebouwd in de komende vier jaar. Dit met de benodigde huizen voor leerkrachten en alle
andere benodigdheden. Hiervoor is een voorlopige begroOng gemaakt (bijlage).

Van belang is te benoemen dat de lokale gemeenschap een grote eigen bijdrage zal leveren
(stenen, arbeid). Tevens zal het Ministerie van Onderwijs de leerkrachten bekosOgen. De
ouders zullen aan de lopende kosten bijdragen door school fees.
Stand van zaken
Het land is toegekend, er is een bore-hole gemaakt met een uitstekende water opbrengst (in
2020 gerealiseerd met eigen fondsen) en een handpomp geïnstalleerd, stenen voor de bouw
liggen al klaar, het terrein is bouwrijp gemaakt door de ouders. Vanwege de eigen bijdragen
van de ouders en gemeenschap zijn de kosten van de gebouwen ca. 40% lager. De bedragen
in de begroOng zijn de neco bedragen die nodig zijn exclusief de eigen bijdrage.
Er kan nu gestart worden met de bouw van
- de eerste drie klaslokalen,
- 4 huizen voor leerkrachten,
- Omheining van het terrein (dit dient zo mogelijk het eerste te gebeuren),
- Aanleg van zonnepanelen en/of aansluiOng op het net (wordt nog onderzocht),
- InstallaOe van een hand waterpomp (is in 2020 gerealiseerd door eigen bijdrage en
steun van de overheid),
- Bouw van toilecen,
- Aanschaf van meubilair en leermiddelen.
Doelstelling is om per 1 januari 2022 de school te openen, de bovengenoemde
bouwacOviteiten zullen tussen nu en eind 2021 moeten zijn afgerond (zie begroOng).

Bijlage 1
Preliminary Investment plan Howgate Secondary School
Budget in U$
2020

Classrooms (3)
12,000/classroom
Staf housing
10,000/huis
Fencing

2021

2022

2023

2024

36000,00
36000,00
36000,00
Stones supplied by community
40000,00
40000,00
20000,00
idem
20000,00

36000,00
20000,00

Running water 4000,00
(handpump) 10000,00
10000,00
10000,00
Tap water
Borehole and handpump completed 2020
Toilets
1000,00
1000,00
Stones and digging by community
Solarpower/GRID
PM
PM
PM
PM
Furniture
20000,00
Books
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13000,00
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