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Algemeen Jaarverslag 2014 

 

 

 
 

In 2014 kwam de productie van kippeneieren in Chitungulu goed op gang. Op bovenstaande foto éen van de verzorgsters van Chocha 

Chicken Eggs met haar familie. Inmiddels hebben veel buurtgenoten de weg naar de kippenren gevonden, en worden zelfs eieren besteld die 

nog moeten worden gelegd! Het voorbeeld van de kippenren heeft navolging gekregen bij enkele inwoners van Chitungulu, die hun met de 

katoenteelt verdiende geld investeren in de bouw van hun eigen, kleinschalige kippenren.  
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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 

vanuit de Stichting extra aandacht besteed aan natuur- en milieubescherming. De projecten 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 verlengd tot 30 mei 2018 

F. Klein Klouwenberg secretaris tot 30 mei 2016 

N. van der Meer algemeen bestuurslid verlengd tot 30 mei 2018 

 

Het bestuur is in het verslagjaar twee keer bijeengekomen: op 22 maart en op 14 september.  

 

2. Activiteiten 2014: Dienstreis naar Zambia/Chitungulu  

In de periode 18 mei tot 28 juli bracht de voorzitter (tevens project-coördinator) van de Stichting een 

bezoek aan Zambia/Chitungulu. Gedurende deze periode werden de volgende activiteiten 

ondernomen: 

Chipata: Zambian College of Open 

Learning (ZAMCOL) 

 

Jaarlijkse bespreking van de leerprestaties van éen 

onderwijzer van Chocha Community School, die door 

de Stichting wordt gesponsord voor een deeltijd-

lerarenopleiding aan het ZAMCOL. 
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Chipata: Magwero School for the Deaf Het regelen van de toelating en de sponsoring van 

Josephine Nyirenda uit Chitungulu. 

 

Lundazi: District Education Board Secretary 

(onderdeel van het Ministry of Education) 

Diverse bezoeken ter bespreking van de activiteiten in 

Chitungulu.  

 

Blantyre, Malawi Het ophalen van 380 woordenboeken Chinyanja-

English-English/Chinyanja, besteld bij Dr. Steven Paas 

van de Stichting Hart voor Malawi. 

In totaal zijn 330 woordenboeken verdeeld onder alle 

zeven scholen in Chitungulu. De elf onderwijzers van 

Chocha en Chilubezi Community School ontvingen 

ieder een persoonlijk exemplaar als dank voor hun 

jarenlange inzet als vrijwilliger.  

Het restant woordenboeken is achtergehouden voor 

de toekomstige dorpsbibliotheek/wijkcentra. 

 

Mfuwe: Kenneth Kaunda Centre for 

Practical Agriculture  

Het organiseren van twee tweedaagse excursies naar 

Mfuwe voor twee groepen van de Biologische 

Tuindersclub. De excursie bestond uit een training van 

de tuinders door deskundigen van het KK Centre; de 

bezichtiging van enkele groententuinen in Mfuwe; en 

informatie-uitwisseling met collega-tuinders uit 

Mfuwe.  

 

Chitungulu: Pluimveeproject Naast de kippenren die in 2013 werd gebouwd in de 

wijk Chocha, zijn in 2014 drie kippenrennen gebouwd 

in de wijken Nthumbe, Chilenje en Chilubezi. Twee van 

de rennen leggen zich toe op de productie van eieren, 

de overige twee op kippenvlees (scharrelkippen/ 

Village Chickens). Naast financiering van de bouw, de 

aankoop van kippen en vaccinaties, werd zaaigoed 

uitgereikt voor de productie van kippenvoer. 

Dit deelproject werd gefinancierd met een donatie van 

Stichting Alle Beetjes uit Amsterdam. 

 

Chitungulu: Nutrition Clubs (NC) 1. Evaluatie van het kippenproject met Chocha NC en 

bijeenkomsten met de overige NCs in Chitungulu. 

2. Overhandiging van het handboek Where there is no 

doctor aan Chocha en Chilubezi NCs. 

3. Verkoop van de voedzame granenpap Yummy Soy. 

 

Chitungulu: Community schools Chocha  

en Chilubezi 

1. Overhandiging woordenboeken Chinyanja-English. 

2. Renovatie dak Chilubezi Community School. 

3. Leermiddelen (krijtjes, kleurpotloden, schriften). 

4. Sportartikelen (twee voetballen). 

5. Financiering van het vervoer van 4 onderwijzers 

(twee per community school) voor de door de 

Zambiaanse overheid aangeboden diploma cursus in 

Psychosocial Care, Support and Protection 2013-2014 

(laatste fase). 
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Chitungulu: Sponsorship Programma voor 

kansarme leerlingen (middelbaar 

schoolonderwijs) 

In 2014 zijn 4 leerlingen gesponsord voor hun 

middelbare schoolopleiding: éen jongen en drie 

meisjes.   

 

Chitungulu: Inkomsten-genererend: 

biologische tuinbouw 

1. De Biologische Tuindersclub (Chitukuko Organic 

Vegetable Gardening Club) is uitgebreid met twee 

personen en telt in 2014 twaalf leden.  

2. Bijna alle clubleden hebben deelgenomen aan de 

training en excursies in Mfuwe. 

3. Alle clubleden zijn in staat gesteld zaaigoed af te 

nemen tegen gesubsidieerde prijs. 

 

Chitungulu: Inkomsten-genererend: 

chilipeper project 

Onder leiding van de lokale vertegenwoordiger van de 

NGO Community Markets for Conservation (Comaco) 

experimenteert een ex-stroper met de teelt van de 

African Bird’s Eye Chilli, een hete chilipeper die wordt 

gebruikt voor chilli blasting: een techniek die olifanten 

moet weghouden van maïsvelden en groententuinen.  

 

Chitungulu: Women’s Club en Crafts Club Afname van lokaal-vervaardigde producten voor de 

verkoop tijdens fondsenwervingsacties in Nederland. 

 

Chitungulu: Natuureducatie Wekelijkse vogelcursus voor twee groepen leerlingen 

van Chocha en Chilubezi community schools. 

 

 

Het verslag van de dienstreis werd gepubliceerd als Nieuwsbrief Oktober 2014 op de website van de 

Stichting. 

3. Activiteiten in 2014: Overige 

 

De Stichting was met twee bestuursleden vertegenwoordigd op de door Platform Zambia 

georganiseerde jaarlijkse Zambia Dag op 5 april in Hengelo. 

Op 25 april reisde de project-coördinator van de Stichting naar Mannheim voor een kennismaking 

met het nieuwe managementteam van Luambe Lodge, gelegen in het aan Chitungulu grenzende 

Luambe National Park. Op 30 december vond een tweede ontmoeting plaats in Eindhoven. 

De Stichting en het nieuwe lodge-management gaan de komende jaren intensief samenwerken. 

 

4. Fondsenwerving 2014 

 

In het verslagjaar werden fondsen met name geworven onder particulieren. De Stichting heeft sinds 

2012 een trouwe kern van particuliere donateurs afkomstig uit Uden, Nistelrode, Reeuwijk, Bladel, 

Singapore en Zwitserland. Daarnaast ontving de Stichting donaties of andere vormen van 

ondersteuning van de volgende Nederlandse organisaties: 

 

Met de in 2013 ontvangen donatie van Stichting Alle Beetjes werd in 2014 het pluimveeproject 

afgerond.  
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In de loop van het verslagjaar werden twee donaties ontvangen van de Stichting Onder de Toren uit 

Berkel en Rodenrijs. 

In oktober werd een donatie van 460 Engelstalige les- en leerboeken ontvangen van de Stichting 

Read to Grow uit Boekel. Deze donatie werd, tezamen met enkele ingezamelde goederen voor de 

kliniek in Chitungulu, in november meegezonden met een container naar Zambia.  

 

Door tussenkomst van Wieke Biesheuvel, Ambassadeur van het Liliane Fonds, kon in november een 

sponsorship worden verkregen voor Josephine Nyirenda, een doof tienermeisje uit de wijk Chocha. 

Het Liliane Fonds sponsort de volledige, vijfjarige middelbare schoolopleiding van Josephine aan het 

Magwero School for the Deaf in de provinciehoofdstad Chipata.  

 

In december ontving de Stichting goedkeuring van de organisatie Wilde Ganzen van het door haar 

ingediende project Nieuwbouw Chilubezi School. Als de Stichting in 2015 voldoende fondsen werft 

voor de financiering van de nieuwbouw, voegt Wilde Ganzen een premie toe van 55% van de 

actieopbrengst. Meer informatie hierover is te lezen op de website van de Stichting (Nieuws/Acties).  

5. Vooruitblik 2015 

In 2015 vindt voornamelijk een verdere uitbouw van de bestaande projecten plaats. Ondersteuning 

van de twee community schools wordt verder opgevoerd, met hopelijk de nieuwbouw van Chilubezi 

Community School in 2015 (uiterlijk 2016). In 2015 zal extra aandacht worden besteed aan het 

promoten van meisjesonderwijs. Een nieuwe actie betreft de verspreiding van op zonne-energie 

oplaadbare, draagbare Solar Lights: door middel van een ‘revolving fund’ kunnen deze lampen tegen 

kostprijs worden aangeboden. Op verzoek van de Biologische Tuindersclub wordt in 2015 een 

centraal gelegen groentenwinkel gebouwd. De groentenwinkel wordt tevens een informatiecentrum 

voor de biologische tuinbouw. In het kader van de maatregelen tegen de ontbossing wordt de 

verspreiding van de energiezuinige kooktoestellen van klei verder gepromoot (een vervolg op het 

deelproject uit 2013).    

 

Hieronder volgt een overzicht van de voor 2015 geplande projecten: 

1. Steun aan de twee Community Schools/Sponsorship Program 

● vervolg financiering deeltijd-opleiding van de onderwijzers  

● ondersteuning met les- en leermateriaal 

 (nieuw in 2015: registratie en distributie van 460 Engelstalige les- en leerboeken) 

● promotie meisjesonderwijs 

● vervolg Sponsorship Program 

● bij voldoende fondsen: renovatie van Chilubezi Community School 

2. Steun aan de Nutrition Clubs 

● evaluatie 4 kleinschalige pluimveeprojecten 

● upgrade kippenren Chocha Chicken Eggs (golfplaten dak en ophoging muurtjes) 

● gesubsidieerde verkoop van een lokaal geproduceerd, voedzaam granenontbijt  

● distributie van jonge Moringa-boompjes per huishoudens  
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● uitreiking Where there is no doctor aan Nthumbe en Chilenje Nutrition Clubs 

● assistentie bij voorlichtingsbijeenkomsten over voeding en hygiëne 

3. Natuureducatie 

● promotie van de verkoop van energiezuinige kooktoestellen (maatregel tegen de ontbossing)  

● chilipeper project ter bescherming van tuinen en maisopslag tegen olifanten 

● cursus vogelkennis (Birding Course), jaar 3 

● bevordering van de biologische groententeelt: een deskundige van het Kenneth Kaunda Centre in 

 Mfuwe is door de Biologische Tuindersclub uitgenodigd voor een evaluatie van de tuinen in 

 Chitungulu 

 

4. Overige projecten 

● Biologische Tuindersclub: uitbreiding aanbod zaaigoed; bouw groentenwinkel/infocentrum;  

 vervolg promotie van biologische pestbestrijdingsmiddelen (distributie van jonge Neem-boompjes) 

● Solar Lights for Chitungulu: verkoop van oplaadbare lampen met zonnepaneeltje  

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

● vorm geven aan de samenwerking met Luambe Lodge, die in 2015 weer operationeel is 

 

6. Jaarrekening 

 

De Jaarrekening over 2014 is separaat aan dit verslag toegevoegd. 

 

Opmerking bij de Jaarrekening: 

 

De onkosten die werden gemaakt ten behoeve van het draaiende houden van de Stichting, alsook de 

reiskosten van/naar Zambia, werden door de bestuursleden persoonlijk betaald. Dit geldt ook voor de 

reis- en verblijfskosten in Zambia, tenzij deze kosten specifiek werden gemaakt voor de deelprojecten. 

Donaties zijn derhalve voor de volle 100% besteed aan de projecten in Chitungulu. 

 

Einde Algemeen Jaarverslag 2014 

 

 

 


