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Stichting Chitungulu    

community outreach - nature conservation  
 

 

 

Algemeen Jaarverslag 2012 

 

 
Onder toezicht van de lokale arts worden baby’s en peuters gewogen. Is een kind te licht, dan wordt de moeder aangeraden zich aan te 

sluiten bij een van de vier Nutrition Clubs in Chitungulu, waar men zich gezamenlijk inzet om kinderen voedzame maaltijden te geven. 
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1. Stichting Chitungulu 

De Stichting is op 8 juni 2012 opgericht en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant 

onder nummer 55480330. De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI). 

 

De Stichting ondersteunt projecten ter verbetering van de kwaliteit van het leven in en rond 

Chitungulu, gelegen in de Luangwa Valley van Oost-Zambia, met speciale aandacht voor bescherming 

van de rijke natuur in dit gebied. De projecten die voor steun in aanmerking komen, bouwen voort 

op lokale initiatieven en voldoen aan de criteria van duurzaamheid (capaciteitsopbouw door kennis-

overdracht; minimale belasting van het milieu) en zelfredzaamheid (met name in financiële zin). 

 

Het bestuur 

Het bestuur bestaat uit vier personen die zich allen belangeloos inzetten voor de doelstellingen van 

de Stichting. De samenstelling en de functieverdeling van het bestuur was in het verslagjaar als volgt: 

Naam Functie Zittingsperiode 

A.C. Brugman voorzitter tot 30 mei 2016 

C.W. Naafs penningmeester tot 30 mei 2014 

F. Klein Klouwenberg secretaris tot 30 mei 2016 

N. van der Meer algemeen bestuurslid tot 30 mei 2014 

 

Het bestuur is in het verslagjaar vier keer bijeengekomen: twee keer informeel op 12 februari en op 

6 mei 2012 ter voorbereiding op de oprichting van de Stichting, de overige keren formeel op 10 juni 

2012 en 4 november 2012.  

2. Activiteiten 2012 

De activiteiten in dit verslagjaar stonden voor het grootste deel in het teken van de oprichting van 

Stichting Chitungulu, per notariële akte d.d. 8 juni 2012, en bestonden uit: 

1. Het ontwerp van de tweetalige website en het schrijven van de teksten; 

2. Oprichting per notariële akte inclusief aanmelding bij de KvK te Eindhoven; 

3. Aanvraag van een bankrekeningnummer bij Triodos Bank (verkregen per 4 juli); 

4. Aanvraag van de ANBI-status bij de Belastingdienst (verkregen per 8 juni); 

5. Het opstellen van een Huishoudelijk Reglement en het Beleidsplan; 

6. Het aanbieden van een Akte Periodieke Schenking voor donateurs. 

Dienstreis Chitungulu 2012 

In de periode juli tot 25 augustus bracht de voorzitter (tevens project-coördinator) van de Stichting 

een bezoek aan Chitungulu. Doel van het bezoek was de actuele behoefte van de bevolking te 

inventariseren op het gebied van kwaliteitsverbetering van de twee Community Schools, steun aan 

de Nutrition Clubs om ondervoeding tegen te gaan, en steun aan inkomstengenererende projecten 

en projecten op het gebied van natuur- en milieu-educatie.  

Daarnaast werd informatie en advies ingewonnen bij de volgende Zambiaanse organisaties/ 

instanties:  
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Lusaka: ZOCS (Zambia Open Community 

Schools) 

Doel: het verkrijgen van achtergrondinformatie over 

de rechtspositie van community schools, verbetering 

van de positie van ongetrainde onderwijzers, de rol 

van het Ministry of Education 

Lusaka: leverancier van  biologisch-

verbouwde groenten aan supermarkten 

Doel: inwinnen van advies over de biologische 

groententeelt 

Lusaka: Kasisi Agricultural Training Centre 

(KATC) 

Doel: mogelijkheden bekijken voor het volgen van een 

training Organic Vegetable Gardening door tuinders 

uit Chitungulu 

Lusaka: COMACO (Community Markets for 

Conservation) 

Doel: COMACO heeft ervaring met het opzetten van 

kippenprojecten in de Luangwa Valley; verdere 

mogelijkheden tot wederzijdse samenwerking 

Petauke: Titukuke Rural Community 

Development Association 

Doel: informatie-uitwisseling. Titukuke heeft ervaring 

met de bouw van community schools en kan adviseren 

over ondersteuning van de onderwijzers  

Lundazi: COMACO, Regional Coordinator Doel: kennismaking; inventarisatie van mogelijkheden 

van afzet van producten uit Chitungulu  

Lundazi: District Education Board Secretary 

(onderdeel van het Ministry of Education) 

Doel: kennismaking; introductie delegatie teachers van 

de Chitungulu community schools; mogelijkheden 

nagaan voor vervolgopleiding voor de teachers; 

ondersteuning DEBS aan de community schools op het 

gebied van leermiddelen, bouwmaterialen, etc.  

Lundazi: Thandizane (NGO) Doel: introductie energiezuinige oventjes in Chitungulu 

Mfuwe: COMACO, Poultry Manager Bespreking opzetten eierenproductie-eenheden voor 

de Nutrition Clubs in Chitungulu (2013 project) 

Mfuwe: Chipembele Wildlife Education 

Trust 

Doel: afstemmen natuureducatieprogramma; voor-

lichtingsmateriaal [wegens onverhoedse terugkeer 

naar NL door familieomstandigheden is deze afspraak 

verzet naar 2013] 

Mfuwe: South Luangwa Conservation 

Society (SLCS) 

Doel: workshop chilli fencing ter bescherming van 

moestuinen tegen olifanten [idem, verzet naar 2013] 

 

Het verslag van de dienstreis werd gepubliceerd als Nieuwsbrief op de website van de Stichting. 

3. Vooruitblik 2013 

Het bezoek aan Chitungulu resulteerde in de volgende projectkeuzes voor 2013: 

 

1. Steun aan de twee Community Schools 

● de onderwijzers in staat stellen hun officiële lesbevoegdheid te verkrijgen 

● ondersteuning met les- en leermateriaal 

● ondersteuning met inkomstengenererende acGviteiten voor de gezinnen van de onderwijzers 

● bij voldoende fondsen: renovaGe van de beide schoolgebouwen 

2. Steun aan de Nutrition Clubs 

● het opzetten van 4 kleinschalige kippeneierenproductie-eenheden 

● gesubsidieerde verkoop van een door COMACO geproduceerd, voedzaam granenontbijt 

● opleiding van een lokale voedingsdeskundige 

● steun aan biologische moestuinen inclusief training tuinders 
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3. Natuureducatie 

● energiezuinige oventjes om de ontbossing tegen te gaan 

● chilli pepper project om tuinen en graanopslag tegen olifanten te beschermen 

● cursussen vogelkennis (Birding) en het vertonen van natuurdocumentaires 

4. Overige projecten 

● ondersteuning marketing producten van de Women´s Club en de Crafts Club 

 

4. Donateurs en bijzondere giften 

In het verslagjaar werden fondsen vooralsnog vooral geworven onder particulieren (vrienden en 

bekenden). Specifieke acties staan op het programma voor 2013.  

De onkosten die werden gemaakt ten behoeve van de oprichting van de Stichting, alsook de reis- en 

verblijfkosten in Zambia, werden geheel door de bestuursleden persoonlijk betaald, zodat donaties 

voor de volle 100% kunnen worden besteed aan de projecten in Chitungulu. 

5. Jaarrekening 

De Jaarrekening over 2012 is separaat aan dit verslag toegevoegd. 

 

Einde Algemeen Jaarverslag 2012 

 

 

 


