
        

 

 

Stichting Chitungulu  

 community outreach - nature conservation 

 
Nieuwsbrief # 1  oktober 2012 
 

 

 

In deze nieuwsbrief: 

 

Onderwijs 

  Nieuwbouw Chocha & 

Chilubezi 

  80 nieuwe lessenaars 

Voedselzekerheid 

  Project Kippeneieren 

  Yummy Soy: een goed ontbijt 

  Biologische moestuinen  

Natuur-educatie 

  Voorlichting over olifanten 

  Brandstofbesparende oventjes 
 

 

Directe links: 

 

Comaco 

Stichting Steun Titukuke 

Chipembere Wildlife Education  

Ons vernieuwde fotoblog                 

 

     

       

 

 

 

 

      

 

 

Beste Vrienden van Chitungulu, 

 

Met veel genoegen presenteren wij u onze eerste Nieuwsbrief, waarin wij verslag doen van het verblijf van onze 

project-coördinator, Chris Brugman, in Chitungulu in de maanden juli en augustus 2012. Doel van het bezoek was om 

de actuele behoeften van de inwoners van Chitungulu in kaart te brengen op het gebied van verbetering van onderwijs 

en voedselzekerheid, zodat wij de komende maanden met gerichte fondsenwerving kunnen beginnen. Naast deze 

inventarisatie zijn er ook nuttige contacten gelegd met diverse lokale organisaties waarmee wij in de toekomst 

intensief hopen samen te werken. In het bijzonder zijn wij erg blij met onze samenwerking met Comaco (Community 

Markets for Conservation), een Zambiaanse non-profit organisatie die boeren in de Luangwa Valley steunt met 

training, zaaigoed en hogere prijs- en afzetgaranties, zolang zij zich maar conformeren aan duurzame productie-

methoden en zich niet (meer) met stroperij bezighouden. Verderop in deze Nieuwsbrief leest u meer over onze 

samenwerking met Comaco. De tijd heeft, uiteraard, niet stilgestaan in Chitungulu en wij kunnen u dan ook diverse 

nieuwe ontwikkelingen melden die bevestigen dat we in Chitungulu te maken hebben met een initiatiefrijke 

gemeenschap die, ondanks moeilijke omstandigheden, graag vooruit wil. Leest u mee over bijzondere uitdagingen en 

boeiende vraagstukken. Wij wensen u veel leesplezier!  

 

Algemeen 

Goed nieuws met betrekking tot de lokale gezondheidszorg: het Zambiaanse Ministerie van Gezondheid zal nog voor 

het eind van dit jaar meer lokale artsen naar het Rural Health Centre in Chitungulu sturen! Dit zal de werkdruk van 

dokter Bornface Hamusonde aanzienlijk verlichten. Hopelijk zal met de komst van de extra artsen ook een 

transportmiddel worden ingezet. Ook dit jaar moest onze project-coördinator namelijk menigmaal uitrukken voor een 

spoedeisend vervoer naar het ziekenhuis in Lundazi. De plaatsing van extra artsen is in elk geval hoopgevend voor de 

verbetering van de gezondheidszorg in dit afgelegen gebied.  

 

In de maand juli werkte Chris zes dagen met het vaccinatieteam van het Ministry of 

Health in Lundazi, dat op bezoek was om de kinderen in te enten tegen mazelen. Vele 

honderden kinderen in ver afgelegen gebieden werden bezocht en gevaccineerd, een 

hele operatie die ons confronteerde met de gevolgen van de problematiek van grote 

gezinnen, tienerzwangerschappen, polygamie en sociale druk (peer pressure). 

Bemoedigend is dat, waar mogelijk, de leden van het vaccinatieteam de kans grepen 

om met name de schoolgaande meisjes te wijzen op het belang van het voltooien van 

hun opleiding. 
    Inentingen tegen mazelen 

 

Minder goed nieuws betreft de lage prijzen voor katoen dit jaar. Aangemoedigd door de hoge katoenprijzen in het 

2010/2011-seizoen, hadden vele gezinnen besloten om in plaats van mais of rijst over te stappen op de teelt van 

katoen, zodat men naast geld voor voedsel ook geld voor andere bestedingen zou hebben. Helaas pakte dat anders uit: 

door het grote aanbod daalde de prijs, waardoor vele gezinnen plotseling onvoldoende cash én geen voedsel hadden. 

Een blessing in disguise is dat velen zich hierdoor voorlopig van de katoen hebben afgekeerd. De teelt van katoen heeft 

namelijk nogal wat negatieve bijwerkingen: er worden veel schadelijke pesticiden gebruikt die een risico voor de 

gezondheid opleveren (o.a. in het grondwater terecht komen), en daarnaast is de katoenteelt, vergeleken met 

bijvoorbeeld het verbouwen van pindanoten, zeer arbeidsintensief en put het de grond uit. De verwachting is dat het 

komende regenseizoen dan ook meer rijst en pindanoten als cash crops zullen worden verbouwd (waarbij pinda’s als 

voordeel hebben dat deze planten de vruchtbaarheid van de grond kunnen verbeteren). Comaco heeft intussen 

contact gelegd met een van de meer milieubewuste katoenopkopers in het gebied om te bekijken in hoeverre de 

gedupeerde gezinnen kunnen worden gecompenseerd.            
 

Verder viel op dat in Chitungulu meer huizen op artistieke wijze onder 

handen zijn genomen - ons fotoblog op de website geeft daar een 

mooie impressie van.  Op last van de Chief vinden regelmatig inspecties 

plaats om te controleren of elk huishouden wel een toilet en een 

afgescheiden afvaldump heeft. Langs de hoofdstraat worden meer 

groenten te koop aangeboden. Sommige problemen blijven echter 

onveranderd groot: het onderwijs kampt met ernstige tekorten aan 

leermiddelen, en de ondervoeding blijft kinderen hinderen in hun Versierde keuken – rechts de Winterthorn 

/ Ana tree (Faidherbia albida) 



 

 

 

 
 

       

       

 

 

       

 

 

 

 

      
      
 

 

 

       
 

ontwikkeling. Conflicten met dieren blijven talrijk: met name olifanten, maar ook buffels, trekken regelmatig ´s nachts 

langs het dorp waarbij velden met gewassen worden vernield. Kortom, er is nog veel werk aan de winkel!  
 

Onderwijs 

Enkele interessante ontwikkelingen hebben zich voorgedaan op het gebied van onderwijs. Om te beginnen hebben de 

inwoners van de wijk Chocha het heft in eigen handen genomen en hebben zij via de Community Resource Board (CRB) 

geld ontvangen om een begin te maken met de renovatie van Chocha Community School. Zoals de foto’s op onze 

website laten zien, is dit de meest verwaarloosde school (het lemen gebouw staat feitelijk op instorten). De bouw 

geschiedt volgens de richtlijnen van het Zambiaanse Ministerie van Onderwijs, en de verwachting is dat de nieuwe 

school in de loop van 2013 gereed zal zijn, afhankelijk van de inkomsten die de CRB ontvangt uit de trofeejacht. 

De renovatie van Chocha door de gemeenschap neemt niet weg dat er behoefte blijft aan steun om ook de tweede 

community school van Chitungulu, Chilubezi, te renoveren volgens de richtlijnen van het Ministry of Education. 

Dit betekent dat er een nieuwe fundering moet worden gelegd, er nieuwe en hogere muren moeten worden gebouwd 

voor grotere klaslokalen, de onderwijzers een kantoortje moeten krijgen, en dat het nu nog rieten dak vol gaten dient 

te worden vervangen door een regenbestendig golfplaten dak. Onze stichting wil hiermee graag helpen, zodat eind 

2013 de twee community schools van Chitungulu in nieuwe, meer adequate gebouwen zijn gehuisvest.  

De daaropvolgende jaren kunnen we ons dan concentreren op verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. 
 

In juli nam onze project-coördinator vier leerkrachten, twee van elke 

community school, mee naar het secretariaat van de District Education 

Board (DEBS) in Lundazi, met het doel de contacten tussen beide 

community schools en het DEBS te intensiveren. Vanwege het gebrek aan 

communicatie- en transportmiddelen was het daar al jaren nauwelijks van 

gekomen, terwijl het voor de beide community schools van groot belang is 

om in beeld te zijn bij deze overheidsinstantie. Community schools hebben 

nl. niet alleen plichten (zoals het voldoen aan bouwtechnische 

veiligheidsvoorschriften), maar zeker ook rechten! Een van die rechten is 

de aanspraak op leermiddelen, die er weliswaar niet altijd zijn maar door 

het ministerie naar vermogen worden verdeeld onder de ruim 3.000 

 De onderwijzers van Chocha en Chilubezi       geregistreerde community schools die Zambia momenteel telt. 

 

Tot onze aangename verrassing bleek dat wij op het juiste tijdstip in Lundazi waren gearriveerd, daar het DEBS al druk 

doende was lessenaars weg te geven aan geïnteresseerde community schools in het district. Deze kans lieten we ons 

natuurlijk niet ontnemen en binnen enkele dagen was er transport geregeld om 80 tweepersoons-lessenaars naar 

Chitungulu te brengen. De kinderen van Chocha en Chilubezi, die tot dan toe in de klas moesten zitten op richels van 

klei, waren uiteraard zeer blij met deze actie! 

 

Helaas waren wij iets minder succesvol met het verkrijgen van leerboeken: het lag niet aan de medewerking van het 

DEBS maar er was eenvoudig niet voldoende lesmateriaal aanwezig. Gelukkig konden we toch nog een volle doos met 

Engelse leesboeken meenemen. Tenslotte is met het District Education Board gekeken naar de mogelijkheid om de 

leerkrachten van beide scholen in staat te stellen een lerarenopleiding te volgen. Thans zijn alle onderwijzers 

vrijwilligers zonder lesbevoegdheid, iets waar alle betrokkenen graag zo snel mogelijk verandering in willen. Op dit 

moment voldoet slechts éen onderwijzer aan de toelatingseisen voor de lerarenopleiding in de provinciehoofdstad 

Chipata, te weten Hendrix Phiri van Chocha. Hopelijk kunnen we voldoende fondsen werven om Hendrix snel te laten 

beginnen aan het driejarig opleidingsprogramma. Voor wat betreft de overige leerkrachten, die bijna allen sinds de 

oprichting van beide scholen in 2006 werkzaam zijn, helpen wij vanaf 2013 elk jaar twee onderwijzers met het behalen 

van de toelatingseisen, zodat ook zij met de lerarenopleiding kunnen beginnen zodra Hendrix zijn officiële 

lesbevoegdheid heeft behaald. 

 

Al met al zijn wij tevreden dat er nu contact is gelegd tussen beide scholen en het District Education Board, en 

uiteraard zullen we de komende jaren blijven helpen met het versterken van de onderlinge banden.  
 

In het kader van onze inspanningen ter verbetering van het onderwijs in Chitungulu namen wij contact op met de 

Stichting Steun Titukuke Zambia (SSTZ), die al jaren op succesvolle wijze de community schools in en rond Petauke 

ondersteunt, een wat groter stadje eveneens gelegen in de Eastern Province. Met de lokale contactpersoon van 

Titukuke Rural Community Development Association, de energieke Getrude Soko, is afgesproken dat zij in 2013 een 

bezoek brengt aan de community schools in Chitungulu, om ervaringen uit te wisselen en de ouderencomités een hart 

onder de riem te steken. De achterliggende gedachte is om ook ouders in een afgelegen gebied als Chitungulu te 

informeren over ontwikkelingen elders in hun regio en hen mogelijk te inspireren. Wij zijn blij met dit contact tussen 

onze stichtingen, en hopen dat alle betrokkenen profijt hebben bij de wederzijdse uitwisseling van ervaringen. 

 
Wilt u bijdragen aan de renovatie van Chilubezi Community School? Neemt u dan contact op met chris@chitungulu.nl 
 

Voedselzekerheid 

Project Kippeneieren 

Zoals elders op onze website is uitgelegd, krijgen de inwoners van Chitungulu niet voldoende dierlijke eiwitten binnen 

vanwege de onmogelijkheid in dit gebied veeteelt te bedrijven. Dit, gecombineerd met gebrek aan kennis van gezonde 

voedingsgewoonten bij jonge moeders, is er de oorzaak van dat vooral jonge kinderen lijden aan chronische 

ondervoeding. In 2011 is, op initiatief van Doris Hamusonde (echtgenote van de plaatselijke arts), een begin gemaakt 

met de vorming van vijf Nutrition Clubs, een keten van groepen moeders met ondervoede kinderen verspreid over vijf 



 

 

  

 

       
 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

wijken van Chitungulu. De clubs komen wekelijks bijeen en krijgen advies van Doris op het gebied van voedselhygiëne 

en gezonde voedingsgewoonten voor jonge kinderen. Ook dragen de clubleden een wekelijkse contributie van 

ZMK 3,000 af (nog geen vijftig Eurocent), waarmee de aankopen voor de gezamenlijke maaltijd worden gedaan. 

Tijdens het verblijf van onze project-coördinator werd bijv. een eiwitrijke bonenmaaltijd gemaakt en werd getoond 

hoe de traditionele maismeelpap kan worden verrijkt met eieren. Op deze manier krijgen zoveel mogelijk ondervoede 

kinderen tenminste eenmaal per week een voedzame maaltijd binnen, maar natuurlijk is het streven dat moeders dit 

ook de rest van de week blijven volhouden.  

 

Voor maximale effectiviteit van de Nutrition Clubs worden deze de komende jaren zoveel mogelijk gekoppeld aan al 

bestaande, of nog op te richten, producer units zoals moestuinen, waardoor de clubs een deel van het benodigde 

voedsel goedkoop via deze productie-eenheden kunnen aankopen. Voor 2013 is de oprichting van vier kippeneieren-

productiegroepen voorzien. Daartoe voerde onze project-coördinator gesprekken met de poultry manager Luke Lungu 

van de Mfuwe branch van de  Zambiaanse Community Markets for Conservation (Comaco), een non-profit organisatie 

die biologisch-verbouwde producten van boeren uit de Luangwa Valley opkoopt en verwerkt tot hoogwaardige 

voedingsmiddelen voor verkoop in de Zambiaanse supermarkten. Luke blijkt een gedreven, enthousiaste jongeman die 

veel ervaring heeft opgedaan met kippeneierenprojecten elders in de vallei, en graag de uitnodiging aanvaardde om in 

2013 jaar enkele dagen in Chitungulu training te geven aan de vier productie-eenheden.  
 

Hoe gaat dit Project Kippeneieren in zijn werk? Welnu, er worden per productie-eenheid 20 gevaccineerde legkippen 

aangeschaft in Chipata: met 4 productie-eenheden gaat het in totaal dus om 80 kippen. Elke productie-eenheid 

bestaat uit vier verzorgers, waarbij erop is gelet dat de groep voor tenminste de helft uit weduwen en weeskinderen 

bestaat. Deze personen ontvangen in 2013 enkele dagen training in de verzorging van de kippen, de administratie van 

deze verzorging, en de boekhouding van de verkoop van eieren. Tevens worden enkele verzorgers getraind in het 

geven van vaccinaties. In ruil voor kippen, de bouw van kippenrennen, vaccinaties, lokaal geproduceerd kippenvoer en 

kleinere items zoals ontsmettingsmiddelen en schrijfgerei, wordt van de productie-eenheden gevraagd om in het 

eerste jaar 25% van de opbrengst te schenken aan de hen toegewezen Nutrition Club. In het tweede jaar kan 25% van 

de opbrengst tegen sterk gereduceerde prijs aan de Nutrition Clubs worden verkocht. De rest van de eieren kan in de 

vrije verkoop worden gedaan. Wel wordt gevraagd om van de winst zoveel opzij te leggen dat een nieuwe investering 

in 2015 door de productie-eenheid zelf kan worden opgebracht (de levensverwachting van een legkip is ca. twee jaar).  

De stichting heeft zich bereid verklaard om, afhankelijk van de mate waarin onze fondsenwerving succesvol is, naast de 

bouw van Chilubezi Community School ook een kick-start aan dit project te geven middels aanschaf van de kippen, de 

bouw van (kippenvriendelijke en -veilige) kippenrennen, en het faciliteren van de trainingen.   
 

Wilt u ons meehelpen met het opzetten van een kippenvriendelijk Kippeneieren-project om de ondervoeding in Chitungulu terug te 

dringen? Neemt u dan contact op met chris@chitungulu.nl 
 

Yummy Soy 

Een van de biologische producten die de Zambiaanse organisatie Community Markets for 

Conservation (Comaco) op de markt brengt, is de voedzame granenpap Yummy Soy, lokaal 

geproduceerd op basis van mais en soja. Een beetje water erbij en in mum van tijd is een 

voedzame pap gemaakt, waaraan ook nog eens tal van vitamines en mineralen zijn toegevoegd. 

Onze project-coördinator, die Yummy Soy zelf vaak als ontbijt at, was onder de indruk van dit 

product en benaderde Comaco om te zien hoe Yummy Soy kan worden gepromoot in Chitungulu, 

waar het in 2012 nog niet bekend was. De prijs van een pak granenontbijt varieert tussen de ZMK 10,000 en ZMK 8,000 

(€1,50 - €1,20), maar Comaco heeft al toegezegd dat de stichting Yummy Soy voor wholesale price kan aankopen. 

Fantastisch, daar met de promotie van Yummy Soy twee doelen worden gediend: de jonge kinderen knappen 

zienderogen op, en daarnaast is een nieuwe markt gevonden voor een goed lokaal product dat boeren stimuleert om 

op milieuvriendelijke wijze mais en soja te verbouwen.   
 

Inmiddels hebben we een donor bereid gevonden om voor €250 Yummy Soy tegen gereduceerde prijs aan te kopen voor 2013.  
 

Vastgesteld kan worden dat het enthousiasme voor de Nutrition Clubs onveranderd hoog is, en dat meer moeders zich 

bij de clubs hebben aangesloten. Het effect is dan ook bijna onmiddellijk waarneembaar: bij bijna alle ondervoede 

kinderen is al na enkele weken een duidelijke vooruitgang in gewichtstoename te zien. Yummy Soy werd zeer goed 

ontvangen en de verwachting is dat volgend jaar, wanneer dit ontbijt tegen gereduceerde prijs kan worden 

aangeboden, veel meer kinderen er baat bij zullen hebben. In 2012 werd, in het kader van de kennisoverdracht, een 

begin gemaakt met de training van enkele vrijwilligsters uit Chitungulu, die Doris zullen gaan meehelpen bij de 

voorlichtingsessies. Onze stichting zal in 2013 bijdragen met voorlichting over het belang van diverse vitamines en 

mineralen, de effecten van teveel zout en suiker, en de voordelen van bepaalde gewassen zoals knoflook en pinda’s. 

Tevens worden voedzame recepten aangeboden zoals soja-cakes. Daarnaast willen wij ons inzetten voor het planten 

van Moringa-bomen (Moringa oleifera), waarvan met name de bladeren een uitstekende bron van diverse vitamines 

en mineralen zijn. Meer informatie over de ‘wonderboom’ Moringa kunt u lezen op Moringa oleifera 
 

Wilt u bijdragen aan de lokale kennis over voedsel met een nuttige voedsel-wetenswaardigheid, mailt u dan naar info@chitungulu.nl 
 

Biologische moestuinen 

Vergeleken met het voorgaande jaar kon dit jaar worden vastgesteld dat de 

verbouw en verkoop van groenten in Chitungulu een hoge vlucht heeft genomen. 

Uiteraard is dit een verheugende ontwikkeling. Wel zijn er nog een tweetal kant-

tekeningen te plaatsen: ten eerste is de keuze nog te beperkt (er worden vooral 

tomaten en een lokale bladgroente verbouwd), en ten tweede is kennis van 

biologische groententeelt vrijwel nihil in Chitungulu. Onze project-coördinator, zelf 



 

 

 

 

 

       
 

 

 

       

helaas verstoken van groene vingers, nam in Lusaka contact op met Annemieke de Vos, een landgenoot die sinds vele 

jaren in Lusaka woonachtig is, en gerust een expert mag worden genoemd op het gebied van biologisch-verbouwde 

groenten. Haar organic vegetables, vooral de sla, staan in de Zambiaanse hoofdstad bekend om de zeer hoge kwaliteit. 

Een bezoek aan haar moestuin net buiten het centrum van Lusaka (zie foto op voorgaande pagina) werd dan ook een 

inspirerende ervaring. Anders dan de meeste conventionele moestuinen, die vaak toch wat apart van hun omgeving 

staan, is in Annemieke’s tuin goed te zien hoe deze deel uitmaakt van het Zambiaanse bush-landschap. Zoals 

Annemieke uitlegde, gaat het erom de natuur zoveel mogelijk te kopieëren, zodat de tuin haar natuurlijke balans weer 

terugkrijgt: geen monocultuur maar variatie, en een slim gebruik van organische recycling en biologische 

pestbestrijding, zoals de inzet van trap crops, het gebruik van bepaalde kruiden tegen ongedierte, etc. Biologische 

moestuinen vereisen dan ook wat meer aandacht en kennis dan conventionele tuinen. Met deze kennis gewapend, 

werd in Chitungulu een begin gemaakt met sensitizing: mensen bewust maken van de voordelen van biologisch-

verbouwde groenten: goedkoper, gezonder, efficiënter. Met hulp van de nabijgelegen Luangwa Wilderness Lodge 

werd organisch keukenafval verzameld en, aangevuld met de zeer voedingrijke uitwerpselen van olifanten, gratis aan 

tuinders aangeboden als basis voor het maken van compost. Twee van de meest getalenteerde en gerespecteerde 

tuinders uit Chitungulu, Robert Phiri uit de wijk Mutamula en Margareth Mwale uit de wijk Chilenje, werd gevraagd 

lead gardeners te worden, die we in staat willen stellen volgend jaar een korte training in organic vegetable farming in 

de provinciehoofdstad Chipata te volgen, zodat zij de overige tuinders en schoolkinderen met tuinprojecten kunnen 

begeleiden. Robert Phiri gaat bovendien de komende maanden beginnen met het planten van rode pepers, die in de 

toekomst kunnen worden gebruikt voor het maken van chilli fences waarmee olifanten worden afgeschrikt (de zaadjes 

van de pepers, die zeer irriterend werken op de luchtwegen van deze dieren, worden vermalen tot een papje dat op 

lappen doek op de omheiningen wordt aangebracht – in veel delen van Afrika is dit een beproefde methode gebleken).  

 

                                                   
  
 Groetentuin Robert Phiri Groetentuin Marareth Mwale 

 

Natuur-educatie 

Tenslotte kon dit jaar een begin worden gemaakt met natuur-educatie, een van de doelstellingen van onze stichting. 

Dankzij steun van het Chipembere Wildlife Education Trust in Mfuwe, dat tweetalige brochures over olifanten ter 

beschikking stelde, kon worden gestart met de voorlichting over deze dieren, die een grote impact hebben op het 

alledaagse leven in Chitungulu. Anders dan men zou denken, is er in Afrikaanse gemeenschappen tegenwoordig een 

algemeen gebrek aan kennis over dieren waarmee nauw wordt samengeleefd (mede als gevolg van het verdwijnen van 

traditionele jagersculturen). Door de intrigerende kanten van zgn. ‘probleemdieren’ te belichten, hopen wij het inzicht 

te versterken dat mens en dier onlosmakelijk verbonden zijn in het ecosysteem van Chitungulu. De voorlichting bleek 

een succes en vooral de kinderen waren erg enthousiast. In 2013 wordt de natuur-educatie uitgebreid met 

voorlichtingsfilms en -sessies, en wordt het proefproject Chilli Fences opgestart, waarmee wij hopen de groenten-

tuinen van Chitungulu effectiever te beschermen tegen olifanten.   
 

Eveneens in het kader van natuurbescherming werd dit jaar contact gelegd met de Zambiaanse NGO Thandizane 

(letterlijk vertaald: Laten we elkaar helpen), dat mallen heeft ontwikkeld voor de productie van brandstofzuinige 

houtskooloventjes. Thandizane is bereid om in 2013 deze mallen te introduceren aan vrouwengroepen, die de 

oventjes zelf kunnen maken uit klei om deze voor ZMK 5,000 (circa €6) in het dorp te verkopen. Sinds enkele jaren 

neemt de ontbossing rond Chitungulu alarmerende vormen aan, nog verergerd door de bevolkingsdruk op de hoger 

gelegen gebieden, waardoor meer mensen de vallei intrekken. Op den duur zal moeten worden bekeken hoe het 

verbruik van fossiele brandstoffen nog verder kan worden teruggebracht, maar het economic fuel stove project is 

alvast een eerste (hoognodige) aanzet. 

 

Tenslotte 

Inmiddels hebben de afgelopen maanden zich al enkele donoren aangemeld voor onze projecten in en rond 

Chitungulu. Wij zijn hier bijzonder blij mee en danken graag iedereen voor hun bijdrage en belangstelling.  

Ondanks de overheidsbezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking, blijkt gelukkig dat veel mensen zich nog steeds 

verbonden voelen met de minder-bedeelde medemens met wie wij onze wereld delen. De komende maanden gaan 

wij ons verder richten op de fondsenwerving zodat wij de gemeenschap van Chitungulu kunnen blijven helpen om zich 

op duurzame wijze verder te ontwikkelen. Uw steun is en blijft onmisbaar!  

 

Wij wensen u alvast een goede, behouden, maar vooral ook gezellige winterperiode toe! 
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