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Een van de vele artistieke talenten die Chitungulu rijk is poseert hier voor een van zijn creaties, en illustreert 

hiermee de positie van het dorp Chitungulu in een door groot wild gedomineerde leefomgeving. 

(foto: Fiona Klein Klouwenberg) 
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1. Stichting Chitungulu 

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

Brabant onder nummer 55480330. De vestigingsplaats van de stichting is Eindhoven.  

Stichting Chitungulu is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling 

(ANBI). Het ANBI fiscaal nummer is: 8517.31.569. 

 

Samenstelling bestuur 

Het bestuur van Stichting Chitungulu bestaat uit de volgende personen: 

Naam Functie Zittingsperiode 

Chris Brugman voorzitter tot 30 mei 2016 

Cathalijn Naafs penningmeester tot 30 mei 2014 

Fiona Klein Klouwenberg secretaris tot 30 mei 2016 

Naomi van der Meer algemeen bestuurslid tot 30 mei 2014 

 

Alle bestuursleden beschikken over vele jaren van (vaak beroepsmatige) ervaring in Afrika. 

De voorzitter van de stichting heeft ruim tien jaar in Zambia gewoond en kent het dorp Chitungulu 

goed vanwege eerder opgedane werkervaring in dit gebied. De secretaris heeft zich in 2013 ter 

plekke op de hoogte gesteld van de projecten in Chitungulu. 

 

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangen daarvoor geen 

enkele financiële vergoeding. 

 

Het doel 

De Stichting ondersteunt lokale initiatieven van de inwoners van het dorp Chitungulu in de Luangwa 

Vallei in het oosten van Zambia op het gebied van onderwijs, voedselzekerheid en inkomsten-

genererende activiteiten. Het doel is verbetering van de levensstandaard met aandacht voor 

duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen. De projecten die binnen de drie genoemde 

aandachtsgebieden voor steun in aanmerking komen, voldoen aan de criteria van duurzaamheid 

(capaciteitsopbouw door kennisoverdracht; minimale belasting van het milieu) en zelfredzaamheid 

(met name in financiële zin). 

Lokatie dorp Chitungulu 

Chitungulu is gelegen in het centrale gedeelte van de Luangwa Vallei in oost-Zambia, op enkele 

kilometers afstand van de Luangwa rivier. Het dorp telt circa 10.000 inwoners. De Luangwa Vallei is in 

oppervlakte ruim twee keer zo groot als België. Vanwege de rijke flora en fauna in de vallei, is dit 

gebied al vele jaren een zeer populaire safaribestemming binnen Afrika. De vier Nationale Parken in 

de vallei bieden een relatief veilige leefomgeving voor dieren als olifanten, leeuwen, giraffes en 

buffels. Het dorp Chitungulu grenst aan éen van deze vier parken (het Luambe National Park), maar 

als gevolg van de geïsoleerde ligging van Luambe profiteren de inwoners van Chitungulu in veel 

mindere mate van het toerisme dan het geval is rond het meer zuidelijk gelegen South Luangwa NP.  

 

Specifieke problematiek 

Chitungulu is gelegen in het Lundazi District, en wordt gezien als een moeilijk bereikbaar deel van het 

district. De wegen zijn slecht, en er is geen electriciteits- of mobiel telefonienetwerk. De geïsoleerde 

ligging van het dorp leidt ertoe dat er nauwelijks toegang is tot markten, waardoor boeren en 
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tuinders hun producten moeilijk kunnen afzetten. Vanwege de slechte voorzieningen is er weinig 

animo onder onderwijzers en artsen om in Chitungulu te komen werken, waardoor de vicieuze cirkel 

van slechte medische voorzieningen en kwalitatief slecht onderwijs lastig is te doorbreken. 

De toeristische sector is nagenoeg de enige bron van werkgelegenheid in de vallei, maar is in het 

gebied rond Chitungulu nog niet tot volle ontplooiing gekomen. Over het algemeen leeft men van 

zelfvoorzienende landbouw (ruilhandel), en verdient men wat geld met de verbouw van cash crops 

als rijst en katoen.  

Daarnaast leven de inwoners van Chitungulu in een mens-onvriendelijke omgeving. Vanwege de lage 

ligging aan de rivier zijn ziektes als malaria en bilharzia endemisch. Er komt veel ondervoeding voor 

vanwege gebrek aan proteïne van dierlijke oorsprong: het is verboden te jagen in Luambe NP en 

vanwege de aanwezigheid van de tsetsevlieg is de veeteelt, met uitzondering van pluimvee, er 

onmogelijk. Gewassen en oogsten worden voortdurend bedreigd door olifanten en buffels. Door de 

aanwezigheid van olifanten is bijvoorbeeld ook de fruitteelt niet realiseerbaar. Krokodillen en 

nijlpaarden vormen een accuut gevaar voor vissers. Tenslotte kent dit gebied een grillig weerpatroon 

en komen er zowel droogtes als overstromingen voor.   

 

2. Wat doet Stichting Chitungulu 

Stichting Chitungulu ondersteunt lokale, kleinschalige initiatieven van de inwoners van Chitungulu op 

het gebied van: 

1. Onderwijs en training/voorlichting 

2. Voedselzekerheid 

3. Inkomsten-genererende projecten 

waarbij als rode draad door deze drie pijlers loopt: aandacht voor milieu en natuurbehoud, om zo te 

komen tot een duurzame omgang met de natuurlijke hulpbronnen in het leefgebied. 

Strategie van de stichting  

Stichting Chitungulu heeft de volgende strategie en beginselen ontwikkeld die als leidraad worden 

gehanteerd bij de werkzaamheden ten behoeve van de inwoners van Chitungulu.  

1. Steun aan de bevolking geschiedt zoveel mogelijk door middel van natura en 

kennisoverdracht. De stichting werkt bij voorkeur met kleinschalige, beheersbare projecten 

die aanvankelijk onder direct toezicht staan van de project-coördinator van de stichting, en 

geleidelijk worden overgedragen aan lokale counterparts. 

2. Van meet af aan wordt zelfredzaamheid van de projecten nagestreefd: eventuele 

afhankelijkheid van donorgelden dient zo snel mogelijk te worden omgezet in financiële 

onafhankelijkheid.  

 

Voor het onderwijsproject wordt vooralsnog een uitzondering gemaakt: met name de 

vervolgopleidingen voor de onderwijzers en de sponsoring van talentvolle leerlingen is een 

vorm van ondersteuning waarvoor de stichting zich ook op langere termijn wil blijven 

inzetten. Daarnaast verwacht de stichting bijdragen van geïnteresseerde bezoekers van de 

Luangwa Wilderness Lodge in het nabij gelegen Luambe National Park. De stichting wil ook 

zoeken naar manieren om de opkomende Zambiaanse middenklasse in steden zoals Lusaka 

bij het scholingsproject te betrekken. 
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3. Alle projecten hebben ten doel de levensstandaard van de inwoners van Chitungulu te 

verbeteren in een geïntegreerde benadering met een focus op een of meer van de volgende 

aandachtsgebieden:  

 

a. onderwijs en training/voorlichting; 

b. voedselzekerheid; 

c. het ontwikkelen van inkomsten-genererende activiteiten; 

 

waarbij bij alle drie bovengenoemde categorieën specifiek aandacht wordt besteed aan 

milieu en natuurbescherming. 

4. Met haar inspanningen wil de stichting bereiken dat een groter draagvlak voor natuur-

bescherming ontstaat, in het bijzonder bescherming van het aangrenzende Luambe National 

Park, door middel van het aanbieden van: 

 

a. compensatie voor het verlies van de jacht als levensstijl en als noodzakelijke aanvulling op 

 de voedselbehoefte van de bevolking; 

b. compensatie voor het leven in een gebied waarin gevaarlijk, groot wild voorkomt; 

c. compensatie voor de geïsoleerde ligging van Chitungulu;  

 

in de vorm van een aantal sociaal-economische projecten  

1. die de basis leggen voor voedselzekerheid en kwalitatief goede onderwijs-

voorzieningen; 

2. en ondersteuning bieden aan lokale initiatieven voor duurzame economische 

activiteiten; 

3. alsook specifieke training bieden op het gebied van leiderschapsvaardigheden, 

computervaardigheden en opleidingen voor banen in de toeristische sector. 

5. Voor wat betreft de gezondheidszorg wil de stichting de reeds bestaande infrastructuur als 

vertrekpunt nemen en deze lokale, institutionele ontwikkeling versterken door middel van 

ondersteuning van lobbyactiviteiten bij de Zambiaanse overheid voor verbetering van de 

gezondheidszorg in afgelegen, rurale gebieden. Waar mogelijk echter wil de stichting 

concrete hulp bieden aan de lokale kliniek in Chitungulu door middel van activiteiten op het 

gebied van de voedselzekerheid. Op de langere termijn zet de stichting zich in voor het 

bieden van kansen voor vervolgopleidingen voor aspirant-(para)medici.  

6. Ieder project wordt op jaarbasis geëvalueerd op de volgende aspecten: 

 

a.  draagvlak (eigenaarschap): wordt het project werkelijk gezien als ‘eigendom’ van de 

 gemeenschap, voelen betrokkenen zich verantwoordelijk en gemotiveerd voor het 

 welslagen van hun project; 

b. capaciteitsopbouw: draagt elk project bij aan overdracht van kennis en vaardigheden, 

 zodat het project en eventuele daaruit voortvloeiende vervolgactiviteiten door de 

 gemeenschap zelf kan worden voortgezet; 

c. financiële duurzaamheid: is het project in staat zich binnen afzienbare termijn staande te 

 houden zonder financiële hulp van buitenaf; 

d.  overleg/inspraak: welke zijn de overlegfora, wordt er regelmatig en nauw samengewerkt 

 met alle belanghebbenden, inclusief lokale autoriteiten; 

e.  neveneffecten (impact): wat is de impact van het project niet alleen op de doelgroep 

 maar eveneens op de bredere sociale verhoudingen in de gemeenschap. 
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7. In alle contacten met de bevolking worden de lokale cultuur, gewoonten, gebruiken en 

instituties gerespecteerd, voorzover deze niet conflicteren met algemeen erkende 

beginselen van behoorlijk, verantwoord en transparant bestuur. 

8. Stichting Chitungulu zet zich in voor een zo transparant en doelmatig mogelijke besteding 

van de gedoneerde gelden. Daartoe: 

 

a.  wordt gebruik gemaakt van korte en directe lijnen: onze project-coördinator is tenminste 

 enkele maanden per jaar ter plaatse om de activiteiten te begeleiden en zorg te dragen 

 voor een goede besteding van de middelen.  

b.  maakt de stichting gebruik van diverse lokale informanten en contactpersonen die 

 rechtstreeks in contact staan met haar project-coördinator wanneer deze niet ter plaatse 

 is. 

c.  worden gedoneerde gelden uitdrukkelijk niet gebruikt voor reis- en verblijfkosten naar/in 

 Zambia, noch voor promotiemateriaal of het beheer van de website van de stichting.  

d. worden zowel het algemeen (evaluatie) als het financieel jaarverslag op de website van de 

 stichting gepubliceerd. 

e. wordt er jaarlijks via een Nieuwsbrief teruggekoppeld naar de donoren van de stichting.  

9. De stichting streeft ernaar zoveel mogelijk samen te werken met lokale, Zambiaanse 

organisaties in de regio die kunnen bijdragen aan de doelstelling van de stichting op het 

gebied van natuurbehoud en duurzame verbetering van de levensstandaard.  

3. Overzicht projecten 2012-2016 

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 activiteiten voor de gezinnen van de onderwijzers 

● ondersteuning bij het zoeken naar manieren om de scholen financieel zelfvoorzienend te maken 

● bij voldoende fondsen: renovatie van de beide schoolgebouwen 

● distributie van woordenboeken Chinyanja-Engels/Engels-Chinyanja 

● het opzetten van een bibliotheek 

 

Aandachtspunten: 

a.  Beide Community Schools zijn erkend door het Zambiaanse Ministerie van Onderwijs. De stichting 

 onderhoudt goede relaties met de Onderwijsinspectie in Lundazi en betrekt de Zambiaanse 

 autoriteiten bij alle fasen van ondersteuning aan de Community Schools. 

b. De twee Community Schools moeten zichzelf kunnen financieren. De stichting gaat meer 

 aandacht besteden aan de oudercommissies van de scholen. 

c. Bij de distributie van de woordenboeken worden ook de overige 4 overheidsscholen in Chitungulu 

 betrokken, waarmee de twee community schools goede relaties onderhouden. Op deze manier 

 wil de stichting voorkomen dat er frictie ontstaat tussen beide typen scholen in Chitungulu. 

d. Bij het opzetten van een bibliotheek moet nog worden bepaald of de keuze valt op een decentraal 

 of centraal systeem, en welke scholen daarbij worden betrokken.  
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2. Sponsorship programma voor excellente maar kansarme leerlingen 

●  teneinde leerlingen in staat te stellen hun middelbare schoolopleiding af te ronden 

● teneinde leerlingen in staat te stellen een vakopleiding te volgen 

 

Aandachtspunten: 

a.  Voorkomen van brain drain: diegenen die een vakopleiding hebben gevolgd, dienen zich voor een 

 minimale periode te blijven inzetten voor de gemeenschap in Chitungulu. 

b. Financiële middelen dienen voor langere tijd te worden geoormerkt. 

 

3. Overige trainingen/opleidingen 

●  trainingen voor self-help vrouwengroepen 

● trainingen ter bevordering van effectief leiderschap 

● faciliteren van opleidingen in de toeristische sector, zoals het opleiden van natuurgidsen 

● inrichting van een computertraininglokaal voor het aanbieden van computercursussen 

 

Aandachtspunten: 

a.  De stichting vindt het  belangrijk om zoveel mogelijk gebruik te maken van lokale, op maat 

 gesneden expertise. Trainingen geschieden dan ook zoveel mogelijk door lokale Zambiaanse 

 NGOs zoals Thandizani in Lundazi, de Community Markets for Conservation (Comaco), en het 

 Kenneth Kaunda Centre in Mfuwe.  

b. De stichting streeft ernaar een basisopleiding voor natuurgidsen aan te bieden, die met behulp 

 van sponsorships kan worden voortgezet voor het behalen van een officieel erkend diploma aan 

 een instituut elders in het land/de regio.  

c. De bouw en inrichting van een computertraininglokaal is een lange-termijn doel waar de stichting 

 naar toe werkt voor de jaren na 2016. 

 

4. Voedselzekerheid 

● het opzetten van kleinschalige kippeneierenproductie-eenheden 

● gesubsidieerde verkoop van een in Zambia geproduceerd, voedzaam granenontbijt 

● opleiding van een lokale voedingsdeskundige 

● steun aan biologische moestuinen inclusief training tuinders en onderzoek naar opvangsystemen 

 voor regenwater 

 

Aandachtspunten: 

a.  Capaciteitstraining voor bestuurders en leden van de lokaal gevormde Nutrition Clubs. 

b. Het bevorderen van de sociale cohesie door middel van o.a. uitwisseling van informatie tussen de 

 Nutrition Clubs, het geven van voorlichting aan scholen door de tuinders, en het creëren van 

 afhankelijkheidsrelaties tussen groepen, zoals tuinders versus Nutrition Clubs. 

c. Het vinden van afzetmarkten voor de groententelers. 

d. Onderzoek naar de mogelijkheid van voedzame schoolontbijten. 

e. Onderzoek naar wateropvang en irrigatiesystemen voor de moestuinen. 

5. Natuureducatie 

● energiezuinige kooktoestellen om de ontbossing tegen te gaan 

● teelt van hete chilli pepers als bron van inkomsten, ter bescherming van tuinen/graanopslag 

 tegen olifanten, en als biologisch bestrijdingsmiddel voor de groententelers  
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● professionalisering van de bijenhouderij 

● uitleensysteem voor lampen op zonne-energie 

● cursussen vogelkennis (Birding) en algemene basisopleiding voor natuurgidsen, het vertonen van 

 natuurdocumentaires 

 

Aandachtspunten: 

a.  Jaarlijkse update van syllabussen. 

b. Onderzoek naar een uitleensysteem voor zonnelampen in Chitungulu. 

 

6. Overige activiteiten 

● ondersteuning bij de marketing en verkoop van artikelen geproduceerd door de Women’s Club en 

 de Crafts Club 

● ondersteuning Carpentry Club 

● overige inkomsten-genererende voorstellen die in de toekomst worden ingediend en aan de 

 criteria van duurzaamheid voldoen 

 

4. Fondsenwerving 

Stichting Chitungulu heeft voor haar activiteiten middelen nodig. Fondsenwerving is dan ook een 

belangrijke taak van het bestuur. De stichting heeft inmiddels een aantal vaste donateurs aan zich 

weten te binden. Het beleid richt zich de komende jaren op het vasthouden van de huidige 

achterban en het opvoeren van de fondsenwerving door middel van het aanboren van nieuwe 

donateurs. Tot nu toe (december 2013) zijn middelen geworven op de volgende manieren: 

 

1. via het persoonlijk netwerk van de bestuursleden van de stichting; 

2. door middel van lokale akties in Nederland (Kerstmarkt, Kerstconcert); 

3. via overige stichtingen die geld beschikbaar stellen voor doelen waarvoor Stichting Chitungulu 

 zich inzet. 

 

Vanaf 2014 zal de stichting verder werken aan de werving van middelen door: 

 

4. het benaderen van individuele organisaties, verenigingen, instellingen of bedrijven die zich 

 kunnen identificeren met een van de projecten van de stichting; 

5. het aanschrijven van scholen om de situatie van het onderwijs in Chitungulu onder de aandacht te 

 brengen; 

6. het indienen van projectvoorstellen voor crowd-funding; 

7. het aanbieden van informatiesets aan Rotary en Lion Clubs; 

8. het opzetten van lokale akties. 

 

In zijn algemeenheid vormt voorlichting over de doelstellingen, werkwijze en projecten van de 

stichting een belangrijk onderdeel van de activiteiten voor fondsenwerving. 

 

De fondsenwerving geschiedt zoveel mogelijk op basis van budgetten die de stichting vooraf heeft 

opgesteld ten behoeve van een voorgenomen project. Op deze manier wil de stichting al van te 

voren aan haar donateurs inzicht geven in de hoogte en besteding van het benodigde bedrag.  
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5. Financieel beheer 

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële administratie. Inkomsten worden voor de 

volle 100% besteed aan projecten of kosten die anderszins direct voortvloeien uit de realisatie van de 

doelstellingen van de stichting. 

 

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangen daarvoor geen 

enkele financiële vergoeding. Dit geldt ook voor reis- en verblijfkosten naar en in Zambia. 

 

Het bestuur heeft afgesproken dat de kosten van de fondsenwerving voorlopig voor rekening komen 

van de individuele bestuursleden. Derhalve worden in de opzetfase van de stichting op persoonlijke 

basis middelen ingezet voor de fondsenwerving. Als zich in de toekomst mogelijkheden voordoen om 

de fondsenwerving te professionaliseren, dan heeft de stichting zich ten doel gesteld dat, conform 

Artikel 4.3 van het Reglement CBF Certificaat voor kleine doelen, de kosten gemiddeld over drie jaar 

minder dan 25% zijn van de baten uit eigen fondsenwerving.  

6. Communicatie 

De communicatiemiddelen van de stichting op dit moment (december 2013) zijn: de website, de 

jaarlijkse Oktober Nieuwsbrief, en een folder. Tevens is een collectie foto’s van het leven in en rond 

Chitungulu samengesteld. Er wordt gewerkt aan een powerpoint presentatie. In de komende jaren 

wil de stichting meer aandacht besteden aan beeldmateriaal, zoals een korte film of video, die kan 

worden ingezet tijdens presentaties op scholen.  

 

De jaarlijkse Oktober Nieuwsbrief wordt door de stichting naar alle donateurs toegezonden en dient 

om de achterban op de hoogte te stellen van de voortgang van de projecten in Chitungulu.  

De Nieuwsbrief is inmiddels ook actief ingezet als middel voor de werving van fondsen. 

Vastgesteld op 31 december 2013 

Het bestuur 

  
 

 

 

 

 


