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Stichting Chitungulu    

community outreach - nature conservation  
 

 

 

Algemeen Jaarverslag 2015 

 

 

 
 

Dit jaar staat Josiah Banda op de cover, winnaar van de prijs voor “Biologische Groentetuin van het Jaar”. Josiah is een van de meest 

ervaren biologische tuinders in Chitungulu, en de enorme bos “rape” (Brassica napus) die hij hier laat zien, getuigt van zijn vakmanschap. 

Op de achtergrond, letterlijk en figuurlijk, altijd de olifant, die door Josiah op een vriendelijke maar effectieve manier van zijn tuin wordt 

weggehouden: elke avond wordt in zijn tuin het poeder van hete pepers verbrand, en de prikkelende rook blijkt voldoende om een olifant op 

afstand te houden. 

 

  

 

Stichting Chitungulu 

Alsacelaan 23 
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info@chitungulu.nl 
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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 in het verslagjaar was 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 drie keer bijeengekomen: op 28 februari, 16 mei en 31 oktober.  

 

2. Activiteiten 2015: Dienstreis naar Zambia/Chitungulu  

In de periode 12 juni tot 12 september bracht de voorzitter (tevens project-coördinator) van de 

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

activiteiten ondernomen: 

Lusaka: Ministry of Community 

Development 

In juli werd de registratie voorbereid van een 

Zambiaanse afdeling van de Stichting, onder de naam 

Chitungulu Foundation for Sustainable Development. 

Deze is sinds oktober 2015 officieel in Zambia 

geregistreerd. Hiermee voldoet de Stichting aan de 
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lokale regelgeving met betrekking tot NGO’s in 

Zambia. 

 

Lusaka: Bird Watch Zambia Van de voorzitter van Bird Watch Zambia werd een 

partij voorlichtingsmateriaal ontvangen voor de lessen 

Natuureducatie in 2016. 

  

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. 

 

Chipata: Cheshire Home  Kennismaking met de contactpersoon van Cheshire 

Home, die namens het Liliane Fonds de sponsoring 

verzorgt voor Josephine uit Chitungulu. Dankzij dit 

sponsorship volgt Josephine sinds januari 2015 haar 

middelbare schoolopleiding aan de Magwero School 

for the Deaf in Chipata. 

 

Lundazi: District Education Board Secretary 

(onderdeel van het Ministry of Education) 

Bezoek ter bespreking van de activiteiten in 

Chitungulu, en afstemming over Asante College for 

Education in Lundazi, een nieuwe deeltijd-

onderwijzersopleiding in Lundazi. Sinds augustus 2015 

sponsort de Stichting twee onderwijzers van Chocha 

en Chilubezi Community Schools voor het volgen van 

deze deeltijdopleiding bij Asante College. 

In totaal zijn in 2015 drie onderwijzers van de 

community schools bezig aan hun deeltijd-PABO-

opleiding. Daarnaast wordt éen student uit Chitungulu 

gesponsord voor een fulltime PABO-opleiding.  

Mfuwe: Chunyu Nursery  De Stichting kocht 50 jonge Moringa oleifera en 25 

Neem (Azadirachta indica) bomen van Chunyu 

Nursery. De Moringa oleifera werd vanwege de hoge 

voedingswaarde verstrekt aan diverse huishoudens in 

de wijk Nthumbe van Chitungulu. De Neem-boompjes 

werden vanwege hun desinfecterende eigenschappen 

verstrekt aan de houders van de acht kippenrennen in 

Chitungulu ter bevordering van een goede hygiëne in 

de kippenrennen. 

 

Chitungulu: Pluimveeproject In 2015 werd de in 2013 gebouwde kippenren in de 

wijk Chocha gerenoveerd: de muren werden iets 

opgehoogd en er werd een regenbestendig, golfplaten 

dak aangebracht. Het pluimvee-project werd 

gefinancierd met een donatie van Stichting Alle 

Beetjes uit Amsterdam. 

 

Chitungulu: Nutrition Clubs  1. Evaluatie van de kippenprojecten met drie Nutrition 

Clubs in Chitungulu. 

2. Overhandiging van het handboek Where there is no 

doctor aan Nthumbe Nutrition Club. 
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3. Verkoop van de in Zambia geproduceerde, 

voedzame granenpap Yummy Soy door de Nutrition 

Clubs. De Clubs beslissen gezamenlijk met hun leden 

over de bestemming van de inkomsten verkregen uit 

de verkoop, en rapporteren daarover terug aan de 

Stichting. 

 

Chitungulu: Community schools Chocha  

en Chilubezi 

1. Overhandiging/registratie van donatie Engelse lees- 

en lesboeken van de Stichting Read To Grow. 

2. Renovatie Chilubezi Community School: financiering 

van dak, deuren en ramen. 

3. Leermiddelen (krijtjes, pennen, notitieboeken, land-

kaarten en overige educatieve posters, kleurpotloden). 

4. Overhandiging tweedehandskleding aan de 

onderwijzers (allen vrijwilligers). 

5. Selectie en financiering van twee nieuwe 

onderwijzers van Chocha en Chilubezi voor het volgen 

van een deeltijd-PABO opleiding aan het Asante 

College for Education in Lundazi. 

 

Chitungulu: Sponsorship Programma voor 

kansarme leerlingen (middelbaar 

schoolonderwijs) 

In 2015 zijn 6 leerlingen gesponsord voor hun 

middelbare schoolopleiding in Chitungulu: vier meisjes 

en twee jongens.   

 

Chitungulu: Inkomsten-genererend: 

biologische tuinbouw 

1. De Biologische Tuindersclub is in 2015 uitgebreid 

met een derde vrouwelijke tuinder. De club telt in 

2015 dertien leden.  

2. Alle clubleden zijn in staat gesteld zaaigoed af te 

nemen tegen gesubsidieerde prijs. 

3. Met de clubleden is overleg gevoerd over de 

oprichting van twee groentewinkels en de vorming van 

een coöperatie. Besluitvorming door de clubleden 

wordt in mei 2016 afgerond. 

 

Chitungulu: Solar Lights for Chitungulu 

project. 

Een donatie van Stichting Onder De Toren maakte het 

mogelijk om in Lusaka 124 oplaadbare lampen met 

zonnepaneel (solar lights) te kopen van het merk 

d.Light. Het merendeel van de lampen waren 

leeslampjes. Enkele lampen waren ook voorzien van 

een USB-aansluiting voor het opladen van mobiele 

telefoons. De lampen werden in Chitungulu verkocht 

tegen een voor de inwoners betaalbare prijs. Met de 

inkomsten uit deze verkoop wordt het project in 2016 

voortgezet.  

 

Chitungulu: Natuureducatie In 2015 werd een begin gemaakt met het scouten van 

deelnemers voor een breder op te zetten Natuur-

gidsentraining in 2016. De wekelijkse vogelcursus voor 

twee groepen leerlingen van Chocha en Chilubezi 

community schools wordt in 2016 vervolgd in een 

vernieuwde opzet. 
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Chitungulu/Luambe NP: Samenwerking 

met Luambe Lodge 

Er is een goede en nauwe samenwerking met het 

nieuwe lodgemanagement. De Stichting organiseerde 

diverse keren een ‘village tour’ voor de gasten van de 

lodge langs de scholen en de pluimvee- en moes-

tuindersprojecten. 

  

 

Het verslag van de dienstreis werd gepubliceerd als Nieuwsbrief Oktober 2015 op de website van de 

Stichting. 

3. Activiteiten in 2015: Overige 

 

In januari 2015 werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Stichting Wilde Ganzen 

betreffende de fondsenwerving voor de nieuwbouw van drie klaslokalen ten behoeve van Chilubezi 

Community School. Wilde Ganzen heeft een premie van 55% toegezegd van de totale 

actieopbrengst. Van januari tot en met mei 2015 werd een fietssponsoractie opgezet. Aan deze actie 

werd onder meer aandacht besteed in de Kempen-editie van het Eindhovens Dagblad. In december 

2015 organiseerde de gemeente Bladel een inzamelingsactie voor dit project.  

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

georganiseerde jaarlijkse Zambia Dag op 11 april in Eindhoven. 

Dankzij enkele bijzondere donaties via het crowfundingsplatform 1% Club kon de Stichting in oktober 

de bouw van een waterput realiseren voor Chocha Community School. 

Eveneens in oktober werd contact gelegd met de organisatie Project Luangwa in Mfuwe voor de 

aankoop van uitwasbaar maandverband in 2016 voor de schoolmeisjes in Chitungulu. 

Op 22 november voerde de Stichting in Heidelberg, Duitsland, een bespreking met het management-

team van Luambe Lodge en de Franse natuurbeschermingsorganisatie Awely. Er werd afgesproken 

om de komende jaren intensief te gaan samenwerken op het gebied van natuurbescherming in en 

rond Luambe National Park.  

In december was de Stichting vertegenwoordigd op de Kerstmarkt in Acht, Eindhoven. 

4. Fondsenwerving 2015 

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

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

Singapore en Zwitserland. In 2015 mocht de Stichting nieuwe donateurs/vrienden uit Duitsland en 

Italië verwelkomen. Gasten van Luambe Lodge gaven spontaan donaties voor de community schools. 

Via Stichting Wilde Ganzen is in 2015 een aparte fondsenwerving opgestart voor de bouw van drie 

klaslokalen voor Chilubezi Community School. 

5. Vooruitblik 2016 

Naast een verdere ondersteuning aan de bestaande projecten op het gebied van onderwijs en 

voedselveiligheid, zal in 2016 de focus vooral liggen op natuureducatie/-bescherming en het 

promoten van meisjesonderwijs. Het laatste doet de Stichting in nauwe samenwerking met Project 
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Luangwa in Mfuwe. De Stichting is in overleg met Luambe Lodge over de uitvoering van een  

boomaanplantproject in en rond Chitungulu. Met de natuurbeschermingsorganisatie Awely wordt 

bekeken of en hoe een nieuwe impuls kan worden gegeven aan een grootschaliger op te zetten 

verbouw van hete pepers. Houtbesparende kooktoestellen zullen worden gepromoot door 

huishoudens te bezoeken en demonstraties te verzorgen. De Stichting hoopt in 2016 te kunnen 

beginnen met de nieuwbouw van Chilubezi Community School. Op verzoek van de scholen in 

Chitungulu helpt de Stichting mee om zo spoedig mogelijk computeronderwijs op te starten.  

Hieronder volgt een overzicht van de voor 2016 geplande projecten: 

1. Onderwijs 

● renovatie van Chilubezi Community School  

● vervolg financiering deeltijd-opleiding van drie onderwijzers  

● ondersteuning met les- en leermateriaal 

● ondersteuning van onderwijzers: ouderbijdragen / inkomsten-genererende activiteiten  

● samen met Project Luangwa: promotie meisjesonderwijs 

● vervolg Sponsorship Program 

● opstarten van computeronderwijs 

 

2. Voedselzekerheid & Inkomsten-genererend 

● evaluatie van en logistieke ondersteuning aan de pluimveeprojecten 

● biologische tuinders: vorming van een coöperatie 

● biologische tuinders: de bouw van twee groentewinkels/info-centra 

● biologische tuinders: excursie van de nieuwe clubleden naar het KK Centre for Practical 

 Agriculture in Mfuwe; uitnodiging aan deskundige KK Centre voor een bezoek aan Chitungulu 

● samen met natuurbeschermingsorganisatie Awely: het opzetten van een inkomsten-genererend 

 hete peper-project 

● samen met natuurbeschermingsorganisatie Awely: introductie van olifant-bestendige mais-opslag 

3. Natuureducatie 

● samen met Luambe Lodge en de scholen: uitrol van boomaanplant-project 

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

● natuureducatie: gidsenopleiding en cursus praktische vogelkennis (Birding Course) 

  

4. Overige projecten 

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

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

● uitbreiding van de samenwerking met Luambe Lodge  

 

6. Jaarrekening 

 

De Jaarrekening over 2015 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 
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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 2015 

 

 

 


