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Stichting Chitungulu    

community outreach - nature conservation  
 

 

 

Algemeen Jaarverslag 2013 

 

 

 
Deze foto illustreert de ambigue verhouding die de inwoners van Chitungulu hebben met de wilde dieren om hen heen, in het bijzonder de 

olifant. Olifanten zijn in staat in mum van tijd de jaaropslag van gewassen te verorberen, en vormen daardoor een bedreiging voor de 

voedselzekerheid van vele gezinnen. Tegelijkertijd is er in het dorp onmiskenbaar sprake van een fascinatie met de olifant, onder andere tot 

uiting komend in artistieke expressies zoals gemaakt door de schooljongen hierboven. 
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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, een dorp gelegen in de Luangwa Valley van Oost-Zambia. De projecten richten zich met 

name op het gebied van onderwijs/kennisoverdracht, voedselzekerheid en inkomsten-genererende 

activiteiten. Gezien de bijzondere lokatie van Chitungulu (pal grenzend aan een natuurpark), wordt 

binnen alle projecten extra aandacht besteed aan natuur- en milieubescherming. De projecten die 

voor steun in aanmerking komen, bouwen voort op lokale initiatieven en voldoen aan de criteria van 

duurzaamheid (capaciteitsopbouw door kennisoverdracht; 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 drie keer bijeengekomen: op 2 maart, 25 mei en 2 november.  

2. Activiteiten 2013 

De activiteiten in dit verslagjaar stonden voornamelijk in het teken van de fondsenwerving en de 

voorbereiding en uitvoering van een aantal projecten in Chitungulu gedurende de periode juli-

september. 

Fondsenwerving 2013  

De trouwe kern van particuliere donateurs afkomstig uit Uden, Nistelrode, Reeuwijk, Bladel en 

Singapore is in de loop van het verslagjaar uitgebreid met een donateur uit Zwitserland. 

In het eerste kwartaal van 2013 werd van Stichting Alle Beetjes een bijdrage van € 2.500,-- ontvangen 

voor het opzetten van een Kippeneierenproject voor de vier Nutrition Clubs in Chitungulu.  

In het laatste kwartaal van 2013 werden fondsen geworven uit acties rondom de feestdagen in 
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december: zo nam de Stichting deel aan de Kerstmarkt Acht in Eindhoven, en werd zij uitgenodigd 

voor een interview tijdens een Kerstconcert in Heesch.    

Dienstreis Chitungulu 2013 

In de periode 2 juli tot 28 september bracht de voorzitter (tevens project-coördinator) van de 

Stichting een bezoek aan Chitungulu. Er werd dit jaar gelogeerd bij een familie in de wijk Chocha die 

ruimte ter beschikking stelde voor de twee tenten van de voorzitter, en sanitaire voorzieningen 

aanlegde. Het verblijf in Chocha heeft bijgedragen tot bestendiging van de vriendelijke relaties met 

de inwoners in en rond deze wijk, en bleek van onschatbare waarde bij de verdieping van de kennis 

over het dagelijkse leven van Afrikaanse gezinnen in een afgelegen, ruraal gebied.  

 

In augustus maakte de secretaris van de Stichting tijdens een bezoek van drie weken kennis met de 

inwoners en de projecten in Chitungulu, en hielp onder andere mee bij de uitvoering van het 

energiezuinige kooktoestellenproject.  

Gedurende de periode juli-september werden in Zambia de volgende activiteiten ondernomen: 

Lusaka: COMACO (Community Markets for 

Conservation), gesprek met CEO Dale 

Lewis 

Doel: update bespreking activiteiten in Chitungulu. 

Resultaat: Er is wederzijdse interesse in verdergaande 

samenwerking. Comaco biedt speciale prijs voor de 

Yummy Soy pap en stemt in met de huur van een 

Comaco trainer (poultry manager) voor begeleiding 

van het Kippeneierenproject.  

 

Chipata: Zambian College of Open 

Learning (ZAMCOL), gesprek met het 

hoofd 

Doel: kennismaking/mogelijkheden nagaan voor 

Distance Learning Onderwijsbevoegdheid voor de 

onderwijzers van Chocha en Chilubezi community 

schools. 

Resultaat: ZAMCOL staat goed aangeschreven en is 

gelieerd aan de Copperbelt University. Eén onder-

wijzer van de community schools voldoet aan 

ZAMCOL’s toelatingseisen en kan in april 2014 

beginnen. De overige onderwijzers dienen opnieuw 

examens te doen in een aantal middelbare school-

vakken. Hiervoor krijgen zij éen kans in juni 2014. 

 

Lundazi: District Education Board Secretary 

(onderdeel van het Ministry of Education) 

Doel: update bespreking activiteiten in Chitungulu. 

Resultaat: ondersteuning van het Distance Learning 

Traject van de onderwijzers van de twee community 

schools (aanbevelingsbrieven; ondertekening 

aanmeldingsformulieren); budget voor de nieuwbouw 

van de twee community schools.  

 

Lundazi: Thandizane (NGO) Doel: introductie energiezuinige kooktoestellen in 

Chitungulu. 

Resultaat: Thandizani stemt in met inhuur trainer voor 

een workshop Energiezuinige Kooktoestellen in 

Chitungulu.  

 

Lundazi: COMACO, Wildlife Specialist Doel: kennismaking en bespreking activiteiten in 
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Chitungulu. De Wildlife Specialist is als voormalig 

ZAWA scout gestationeerd geweest in Chitungulu en 

kent het dorp goed. Er is behoefte aan gedroogde 

chilipepers voor het maken van chilli gunpowder om 

olifanten af te schrikken in een techniek die bekend 

staat als chilli blasting. 

 

Chitungulu: Kippeneierenproject Resultaat: er is éen kippenren met twintig legkippen 

opgezet in de wijk Chocha, gelieerd aan de Chocha 

Nutriton Club. In overleg met donateur Stichting Alle 

Beetjes is besloten de bouw van de overige drie 

rennen uit te stellen tot 2014, teneinde de ervaringen 

met de eerste ren mee te nemen in de einduitvoering 

van het project. 

 

Chitungulu: Nutrition Clubs Wijk Chocha: intensieve samenwerking door bouw van 

de kippenren, wekelijke presentaties over 

voedingsleer, introductie Yummy Soy pap, en steun 

aan het opzetten van een biologische moestuin door 

middel van zaaigoed en voorlichting over 

compostering.  

Overige wijken: de overige Nutrition Clubs van 

Chitungulu zijn in staat gesteld gesubsidieerde Yummy 

Soy pap af te nemen. Zij volgen het project in Chocha 

op de voet. 

 

Chitungulu: Community schools Chocha en 

Chilubezi 

Resultaten:  

1. Ondersteuning aan de onderwijzers door hen in 

staat te stellen opnieuw examens af te leggen voor 

toelating tot een traject Distance Learning onderwijs-

bevoegdheid (examengeld, boeken).  

2. Workshop Energiezuinige Kooktoestellen door 

Thandizani-trainer aan de echtgenotes van de 

onderwijzers met het doel inkomsten te genereren 

voor de families van de onderwijzers. 

3. Leermiddelen (krijtjes, schoolbordverf en kwasten). 

 

Chitungulu: Sponsor Programma voor 

kansarme leerlingen (middelbaar 

schoolonderwijs) 

Resultaten: met behulp van leerkrachten zijn twee 

leerlingen geïdentificeerd voor sponsoring van het 

volgen van middelbaar schoolonderwijs. Het betreft 

twee jongens, onder wie éen weeskind. De jongens 

beginnen in januari 2014 aan hun opleiding. 

 

Chitungulu: Inkomsten-genererend: 

biologische tuinbouw 

Resultaat: oprichting Chitukuko Organic Vegetable 

Gardening Club. Excursie met leden van deze club naar 

het Kenneth Kaunda Centre in Mfuwe dat 

experimenteert met de biologische groententeelt. 

De clubleden zijn in staat gesteld zaaigoed tegen 

gesubsidieerde prijs af te nemen. 

 

Chitungulu: Inkomsten-genererend: Resultaat: enkele tuinders experimenteren met de 
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chilipeper project teelt van de African Bird’s Eye Chilli, een hete 

chilipeper die natuurorganisaties in de regio kunnen 

afnemen als grondstof voor chilli blasting: een 

techniek die olifanten moet afschrikken bij maïsvelden 

en groententuinen.  

 

Chitungulu: Women’s Club Resultaat: 

1. Afname van lokaal-vervaardigde producten voor de 

verkoop in Nederland. 

2. Het opzetten van een kleinschalige bakkerij 

waarmee de vrouwen geld kunnen verdienen om 

weeskinderen te ondersteunen. 

 

Chitungulu: Natuureducatie Resultaten: 

1. Wekelijkse vogelcursus voor twee groepen van elk 

12 door onderwijzers van Chocha en Chilubezi 

community schools geselecteerde leerlingen.  

2. DVD-natuurvoorstellingen in Chocha. 

 

 

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

Overige activiteiten in 2013 

De Stichting heeft zich aangesloten bij het Platform Zambia van de Stichting Werkgroep Zambia die 

onder andere samenwerking aanmoedigt tussen particuliere initiatieven werkzaam in Zambia, en 

daartoe de jaarlijkse Zambia Dag organiseert. De Stichting was met twee bestuursleden 

vertegenwoordigd op de Zambia Dag op 13 april in Utrecht.  

 

De Stichting had een oriënterend gesprek met de ontwikkelingsorganisatie Wilde Ganzen op 27 juni 

teneinde de mogelijkheden te inventariseren voor ondersteuning van de nieuwbouw van de twee 

community schools Chocha en Chilubezi in Chitungulu. Gezien de grote kosten die met deze 

nieuwbouw is gemoeid, beraadt de Stichting zich nog over de juiste aanpak voor de fondsenwerving. 

Prioriteit wordt vooralsnog gegeven aan de opleiding van de leerkrachten ter verbetering van het 

onderwijsniveau op beide scholen. 

4. Vooruitblik 2014 

De projectkeuzes die de Stichting in 2013 maakte, blijven ook voor 2014 overeind staan: er vindt in 

2014 voornamelijk een verdere uitbouw van de bestaande projecten plaats. Drie nieuwe acties in 

2014 betreffen de verspreiding van het Chinyanja-Engels woordenboek onder alle scholen van 

Chitungulu, het selecteren van twee meisjes voor een middelbare schoolopleiding, en het begin van 

de professionalisering van de bijenhouderij (het laatste in samenwerking met de Zambiaanse non-

profit organisatie Comaco).  

 

1. Steun aan de twee Community Schools en Sponsorship Program 

● de onderwijzers in staat stellen hun officiële lesbevoegdheid te verkrijgen (evaluatie) 

● ondersteuning met les- en leermateriaal (nieuw in 2014: distributie van het Chinyanja-Engels 

woordenboek) 
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● ondersteuning met inkomstengenererende acLviteiten voor de gezinnen van de onderwijzers 

● het Sponsorship Program (nieuw in 2014: twee meisjes komen voor sponsoring in aanmerking) 

● bij voldoende fondsen: renovaLe van de beide schoolgebouwen 

2. Steun aan de Nutrition Clubs 

● het opzetten van 4 kleinschalige kippeneierenproductie-eenheden (afronding) 

● gesubsidieerde verkoop van een door COMACO geproduceerd, voedzaam granenontbijt (fase 2) 

● opleiding van een lokale voedingsdeskundige (overgenomen door privésponsoring) 

● steun aan biologische moestuinen inclusief training tuinders (fase 2) 

3. Natuureducatie 

● energiezuinige kooktoestellen om de ontbossing tegen te gaan (evaluatie/fase 2) 

● chilipeper project om tuinen en graanopslag tegen olifanten te beschermen (fase 2) 

● cursussen vogelkennis (Birding) en het vertonen van natuurdocumentaires (fase 2) 

● bevordering van de biologische groententeelt via presentaLes aan Chitukuko Organic Vegetable 

Gardening Club (fase 2, in samenwerking met het Kenneth Kaunda Centre in Mfuwe) 

● aanvang professionaliseren van de bijenhouderij (nieuw in 2014) 

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, daarnaast 

ontving de Stichting een bijdrage van Stichting Alle Beetjes voor de implementatie van het 

Kippeneierenproject.  

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% worden besteed aan de projecten in Chitungulu. 

5. Jaarrekening 

De Jaarrekening over 2013 is separaat aan dit verslag toegevoegd. 

 

Einde Algemeen Jaarverslag 2013 

 

 

 


