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Algemeen Jaarverslag 2016 

 

 

 
 

Met onze cover foto van 2016 betonen wij hulde aan het Block Team, een stoer team van zes personen uit de wijk Chilubezi, dat in ruim zes 

weken meer dan 6000 betonblokken maakte voor het nieuwe schoolgebouw van Chilubezi Community School. Ondanks de oplopende 

temperaturen in september (35+°C) kwam iedereen zich elke dag letterlijk in het zweet werken om uiteindelijk een formidable prestatie neer 

te zetten. Het was voor het eerst dat in Chitungulu met betonblokken is gebouwd (het is gebruikelijker om met leem of met bakstenen te 

bouwen). Een van de belangrijkste voordelen van betonblokken ten opzichte van bakstenen is de besparing van hout. 

  

 

Stichting Chitungulu 

Alsacelaan 23 

5627 CA  Eindhoven 

 

info@chitungulu.nl 

www.chitungulu.nl 

 

KvK nummer: 55480330 
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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 RSIN 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 verlengd tot 30 mei 2020 

C.W. Naafs penningmeester tot 30 mei 2018 

F. Klein Klouwenberg secretaris verlengd tot 30 mei 2020 

N. van der Meer algemeen bestuurslid tot 30 mei 2018 

 

Het bestuur is in het verslagjaar twee keer bijeengekomen: op 21 februari en op 11 december.  

 

2. Activiteiten 2016: Jaarlijks verblijf in Zambia/Chitungulu  

In de periode 16 mei tot 28 oktober 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 de deeltijd-

lerarenopleiding in Chipata. 
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Chipata: Magwero School for the Deaf Jaarlijkse bespreking van de leerprestaties van een 

leerling uit Chitungulu, die door het Liliane Fonds 

wordt gesponsord. 

 

Lundazi: District Education Board Secretary 

(onderdeel van het Ministry of Education) 

Diverse bezoeken ter bespreking van het Nieuwbouw-

project voor Chilubezi Community School en de 

sponsoring van de PABO-opleidingen van drie 

Community School onderwijzers.  

  

Lundazi: Asante Teacher Training College Bespreking van de leerprestaties van twee door de 

Stichting gesponsorde onderwijzers van Chocha en 

Chilubezi Community School. 

 

Mfuwe: Chunyu Nursery  De Stichting kocht 281 jonge bomen van Chunyu 

Nursery (15 verschillende inheemse soorten). De 

boompjes werden geplant rondom groentetuinen 

verspreid over het dorp, en schoolkinderen hebben de 

de bomen op de schoolterreinen van Chocha en 

Chilubezi Community Schools geplant.  

 

Chitungulu: Community schools Chocha  

en Chilubezi 

1. Nieuwbouw Chilubezi Community School.  

In augustus werd gestart met de bouw van drie 

nieuwe klaslokalen. Er werd gewerkt met een ervaren, 

lokale aannemer. Arbeiders werden uit de wijk 

gerecruteerd. De bevolking leverde bijdragen in de 

vorm van water, zand en stenen.  

2. Aanleg van een waterput op het schoolterrein van 

Chilubezi Community School. 

3. Ondersteuning met les- en leermiddelen en 

materialen voor de schoolgebouwen. 

4. Overhandiging van twaalf voetballen aan de twee 

community schools, en twee voetballen aan twee 

overheidsscholen in Chitungulu. 

5. Promotie meisjesonderwijs: organisatie workshop 

voor moeders en dochters, uitgifte van wasbaar 

maandverband, vorming van meisjesvoetbalteams.  

 

Chitungulu: Sponsorship Programma voor 

kansarme leerlingen (middelbaar 

schoolonderwijs) 

In 2016 werden 10 leerlingen gesponsord voor hun 

middelbare schoolopleiding in Chitungulu: zes meisjes 

en vier jongens.   

 

Chitungulu: Inkomsten-genererend/ terug-

dringen ondervoeding: biologische 

tuinbouw 

1. Er vonden diverse bijeenkomsten plaats met de 

leden van de Biologische Tuindersclub en aspirant-

leden ter uitwisseling van kennis/informatie. 

2. In september werd begonnen met de bouw van een 

groentewinkel in de wijk Chocha.  

3. Aan de leden van de Tuindersclub werd een pakket 

zaaigoed verkocht tegen gesubsidieerde prijs. 
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Chitungulu: Inkomsten-genererend/ terug-

dringen ondervoeding: pluimveeproject 

 

In 2016 werd een opslagruimte gebouwd voor het 

bewaren van kippevoer voor de legkippen.   

 

Chitungulu: Inkomsten-genererend: hete 

peper-project 

In samenwerking met de Franse NGO Awely en 

Luambe Lodge werd een pilot-project gestart voor de 

teelt van hete pepers voor de verkoop aan Awely. 

Er werden twee workshops georganiseerd waar ruim 

50 mensen aan deelnamen. De teelt vindt plaats in het 

regenseizoen (november 2016-april 2017). Evaluatie 

van dit project in juni 2017. 

 

Chitungulu: Solar Lights for Chitungulu 

project. 

Voortzetting van het project dat werd gestart in 2015. 

Met de inkomsten verkregen uit de verkoop van 

oplaadbare lampen met zonnepaneel (solar lights) 

worden in de hoofdstad Lusaka nieuwe lampjes 

gekocht. Vanwege de slechte oogsten als gevolg van 

droogte (waardoor geld aan voedsel moest worden 

besteed), werden in 2016 minder lampen door de 

bevolking gekocht, al bleef de belangstelling groot.  

 

Chitungulu: Natuureducatie In 2016 werd een begin gemaakt met de Natuur-

gidsentraining waar zeven personen aan deelnamen. 

De vogelcursus werd dit jaar vervolgd voor twee 

groepen leerlingen van Chocha en Chilubezi 

community schools. Nieuw was de verrekijker-training 

en de voorbereiding op de excursie in Luambe 

National Park in samenwerking met Luambe Lodge.  

 

Chitungulu: Steun aan albino’s Dankzij een donatie van de African Albinos Foundation 

konden twee albino-zusjes worden voorzien van 

zonnebrandcrème. 

 

Chitungulu: Noodhulp als gevolg van 

droogte 

Vanwege de voedseltekorten als gevolg van slechte 

oogsten, heeft de Stichting een partij van 1000 kg 

granenpap (verrijkt met vitamines en mineralen) 

gekocht van de lokale producent Comaco. 

De granenpap werd tegen een voor de bevolking 

betaalbare prijs verkocht. Comaco betaalde het 

vervoer.  

 

Chitungulu/Luambe NP: Samenwerking 

met Luambe Lodge 

De Stichting heeft samengewerkt met Luambe Lodge 

op het gebied van de organisatie rond de aanleg van 

nieuwe waterputten, de organisatie van workshops 

ten behoeve van het pilot-project voor hete pepers, de 

organisatie rond boomaanplant door Luambe Lodge, 

en de voorbereiding van de schoolexcursie in Luambe 

National Park. 

  

Het verslag van het jaarlijks verblijf in Zambia werd gepubliceerd als Nieuwsbrief Oktober 2016 op de 

website van de Stichting. 
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3. Activiteiten in 2016: Overige 

 

In de eerste helft van 2016 richtte de Stichting zich op de fondsenwerving ten behoeve van de 

nieuwbouw van drie klaslokalen voor Chilubezi Community School, een project waarin wordt 

samengewerkt met Stichting Wilde Ganzen. Dankzij bijdragen in mei 2016 van het Afrika-Engakoor 

uit Nistelrode en twee stichtingen uit Baarn en Alkmaar is de Stichting er uiteindelijk in geslaagd 

voldoende fondsen te werven om in 2016 met de bouw te beginnen.  

 

In januari 2016 verzorgde de voorzitter van de Stichting een presentatie voor de Rotaryclub Bladel-

Reusel-De Mierden. Van de Rotaryclub werd in september 2016 een donatie ontvangen voor de 

renovatie van het oude schoolgebouw van Chilubezi Community School in 2017 ten behoeve van een 

studiezaal en schoolbibliotheek. 

De Stichting had in het verslagjaar regelmatig contact met overige stichtingen die in Zambia werk-

zaam zijn.  

4. Fondsenwerving 2016 

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, 

Italië, Duitsland en Zwitserland. In 2016 mocht de Stichting een nieuwe donateur uit Oostenrijk 

verwelkomen. Verder onderhoudt de Stichting warme banden met twee stichtingen uit Uden en 

Berkel en Rodenrijs. Evenals in 2015 organiseerde de gemeente Bladel in december een Eindejaars-

veiling voor haar personeel, waarvan de opbrengsten aan de projecten in Chitungulu ten goede 

kwamen.   

5. Vooruitblik 2017 

In 2017 worden de in 2016 in gang gezette projecten afgerond: de nieuwbouw van Chilubezi 

Community School, de bouw van een groente-/souvenirswinkel, en de bouw van extra kippenrennen 

voor uitbreiding van het pluimveeproject. Het oude schoolgebouw van Chilubezi Community School 

wordt geheel gerenoveerd en krijgt een nieuwe bestemming als studiezaal/schoolbibliotheek. Verder 

wordt in 2017 een pilot-project opgestart voor de introductie van e-learning in de basisscholen. 

Overige bestaande projecten op het gebied van onderwijs worden in 2017 verder opgevolgd, 

waaronder het promoten van meisjesonderwijs. Het biologische tuinbouwproject wordt in 2017 

uitgebreid: er worden twee schoolmoestuinen opgestart, bestaande groentetuinen worden verder 

uitgebreid, en er vindt intensieve begeleiding plaats van nieuwe tuinders. Het boomaanplantproject 

dat in 2016 werd opgestart, krijgt een vervolg in 2017, maar wordt meer ingebed met 

voorlichtingsactiviteiten over natuurbescherming en de promotie van houtbesparende kook-

toestellen. De natuureducatiecursussen worden voortgezet, waarbij de Verrekijkertraining een vast 

onderdeel van de Vogellessen vormt. Afhankelijk van de uitkomsten van de in 2016 gestarte pilot 

Hete Pepers (samen met de Franse NGO Awely en Luambe Lodge), worden de activiteiten in 2017 

verder opgeschaald. Bij de uitvoering van veel van bovengenoemde projecten werkt de Stichting 

weer nauw samen met Luambe Lodge, Project Luangwa, de Franse NGO Awely en Chunyu Nursery.   

Op de volgende pagina een overzicht van de voor 2017 geplande projecten: 
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1. Onderwijs 

● afronding nieuwbouw van Chilubezi Community School 

● renovatie oudbouw van Chilubezi Community School 

● opzetten van twee schoolmoestuinen  

● vervolg financiering deeltijdopleiding van drie onderwijzers  

● ondersteuning met les- en leermateriaal 

● samen met Project Luangwa: promotie meisjesonderwijs 

● vervolg Sponsorship Program voor middelbare scholieren 

● sportprogramma: meisjesvoetbalcompetitie en introductie volleybal 

● pilot-project Introductie e-learning voor de basisscholen 

 

2. Voedselzekerheid & Inkomsten-genererend 

● biologische tuinders: afronding bouw groente-/souvenirswinkel 

● biologische tuinders: uitbreiding van bestaande tuinders/begeleiding nieuwe tuinders 

● pluimveeproject: uitbreiding met nieuwe kippenrennen 

● samen met natuurbeschermingsorganisatie Awely: vervolg Hete Peper-project 

 

3. Natuureducatie 

● vervolg Boomaanplant-project 

● promotie van houtbesparende 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 lokale souvernirs  

 

6. Jaarrekening 

 

De Jaarrekening over 2016 is separaat aan dit verslag toegevoegd. Omdat de donaties voor de 

Nieuwbouw van drie klaslokalen niet via de rekening van de Stichting maar via Wilde Ganzen zijn 

ontvangen, zijn deze buiten de Jaarrekening van de Stichting gehouden. De Stichting heeft inmiddels 

aan Wilde Ganzen een Financiële verantwoording verzonden betreffende de bestedingen in het 

kader van de Nieuwbouw.  

 

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 2016 

 


