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Beste Vrienden van Chitungulu, 

Inleiding 

Voor u ligt onze tweede Nieuwsbrief waarin 

wij verslag doen van de ontwikkelingen in 

Chitungulu sinds vorig jaar, en van onze 

activiteiten over de periode juli-september 

2013. Mede dankzij de steun van onze 

donateurs hebben wij veel nieuws te melden! 

Heeft u naar aanleiding van deze Nieuwsbrief 

vragen of opmerkingen, aarzelt u dan niet 

contact op te nemen: info@chitungulu.nl 

Helaas begon dit jaar met een aantal flinke 

tegenslagen voor de inwoners van Chitungulu. 

Om te beginnen was er het teleurstellende 

regenseizoen. Voor het tweede jaar op rij was 

het seizoen te kort en de regenval onvol-

doende. De tegenvallende oogsten, met name 

van maïs (het basisvoedsel) en rijst (een 

belangrijke cash-crop), hadden direct conse-

quenties voor zowel de voedselzekerheid als 

de inkomenspositie van veel dorpelingen. 

Daarnaast bleek al in augustus (ruim voor 

aanvang van het nieuwe regenseizoen) dat 

een aantal waterbronnen in Chitungulu waren 

opgedroogd. Een zorgelijke situatie, die de 

komende jaren meer aandacht verdient.  

Een tweede tegenslag voor de gemeenschap 

was de plotselinge overplaatsing van de 

Medical Officer en zijn vrouw. Beiden hebben 

zich ruim vijf jaar, soms letterlijk dag en nacht, 

onvermoeibaar ingezet voor het welzijn van 

de bevolking in deze regio. De vervanging van 
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Mnzeru za yekha anaviika nsima m’madzi 

 the isolated person soaked nsima in water  

A person who relies on his own brains only,  
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het echtpaar liet enige tijd op zich wachten, 

maar sinds september wordt de kliniek door 

een verpleegkundige bemand. Het Zambi-

aanse Ministry of Health heeft inmiddels  toe-

gezegd spoedig een ambulance in Chitungulu 

te stationeren. Desalniettemin is het duidelijk 

dat er op het gebied van de gezondheidszorg 

in en rond Chitungulu nog steeds veel ruimte 

voor verbetering is. 

En dan was er nog een derde tegenslag: de 

nieuwbouw van Chocha Community School, 

die in 2012 door de lokale bevolking zelf ter 

hand is genomen, moest worden stilgelegd. 

Dit heeft te maken met het wegvallen van 

bepaalde inkomsten uit het toerisme voor de 

Community Resource Board (CRB), nu de 

Luangwa Wilderness Lodge in het aan-

grenzende Luambe National Park is gesloten, 

en de toeristische jacht (trofeejacht) begin dit 

jaar door de Zambiaanse overheid in de ban 

werd gedaan. Op het Prikbord op onze 

website kunt u meer lezen over dit complexe 

(en controversiële) onderwerp. Onze ver-

wachting is dat met de ban op de trofeejacht 

nieuwe kansen ontstaan voor meer duurzame 

vormen van natuurbehoud, waarin de lokale 

bevolking meer invloed kan uitoefenen op het 

beheer van de natuurlijke hulpbronnen. 

Onze secretaris Fiona Klein Klouwenberg 

maakte dit jaar voor het eerst kennis met de 

inwoners van Chitungulu. Net als onze project-

coördinator was ook zij onder de indruk van 

de veerkracht en het optimisme van de 

bevolking. Ondanks de hierboven geschetste 

tegenslagen kwamen wij dit jaar toch vooral 

veel mensen tegen met plannen en ambities. 

Wij hopen dat deze Nieuwsbrief daar een 

goede impressie van geeft. 

Veel leesplezier toegewenst! 

 

Onderwijs: steun aan onderwijzers 

Zoals wij in onze vorige Nieuwsbrief schreven, 

hebben geen van de elf onderwijzers van  

Chocha en Chilubezi Community Schools 

officiële lesbevoegdheid. Bovendien zijn ze als 

community school teacher niet in overheids-

dienst en ontvangen zij dus geen salaris. Toch 

blijven de onderwijzers stug doorgaan met 

lesgeven, sommigen nu al bijna tien jaar lang. 

Dankzij onze donateurs is het dit jaar mogelijk 

geworden deze onderwijzers daadwerkelijk te 

steunen. Door hen te helpen met de aanschaf 

van de nodige studieboeken en de financiering 

van het examengeld, kunnen zij in juni 2014 

opnieuw examen doen in een aantal middel-

bare schoolvakken. Met nieuwe, betere 

resultaten zijn zij in 2015 toelaatbaar tot de 

opleiding voor onderwijzer aan het Zambian 

College of Open Learning. Naast een stukje 

erkenning voor deze leerkrachten voor hun 

inspanningen ten behoeve van de gemeen-

schap, is het natuurlijk ook de bedoeling dat 

op deze manier de kwaliteit van het onderwijs 

verder wordt verbeterd. 

 

Onderwijzers Chocha & Chilubezi weer aan de studie 

Een bijzondere vermelding is er voor Hendrix 

Phiri. Hendrix geeft sinds 2008 les aan de 

Chocha Community School. Omdat hij als 

enige van de elf onderwijzers nu al voldoet 

aan de toelatingseisen van de lerarenop-
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leiding, begint hij het distance learning traject 

een jaar eerder, en wel in april 2014. 

Uiteraard is hij blij en trots, en hij heeft het 

zeker verdiend. Proficiat, Hendrix, en succes! 

Onderwijs: brandstofzuinige oventjes als  

inkomstenbron voor de onderwijzers 

Het concept achter de brandstofzuinige 

oventjes werd vorig jaar uitgewerkt tussen de 

onderwijzers van de community schools en 

onze project-coördinator. Met de introductie 

van de klei-oventjes worden twee doel-

stellingen beoogd: het terugdringen van de 

houtkap, én het creëren van een bron van 

inkomsten voor de onderwijzers. Dit jaar was 

het zover. Via de Zambiaanse NGO Thandizani 

werd trainer Beatrice Mtonga uit Lundazi 

ingehuurd voor het geven van een workshop. 

 

Trainer Beatrice Mtonga (rechts) introduceert de Clay Stove  

Tijdens de workshop werd het gebruik van de 

klei-oventjes gedemonstreerd, en trainde 

Beatrice de vrouwen van de onderwijzers in 

het fabriceren van deze simpele, maar effi-

ciënte kooktoestellen. Beide partijen waren 

enthousiast over de workshop. In 2014 willen 

we Thandizani opnieuw inzetten, want de 

organisatie heeft ook een aantal nuttige 

trainingen te bieden op het gebied van 

capacity building. Graag danken wij Beatrice, 

Herbert en Geoffrey van Thandizani voor de 

fijne samenwerking.. 

 

 

De eerste Chitungulu Clay Stove! 

Onderwijs: overig nieuws 

De leerlingenaantallen van Chocha en 

Chilubezi Community Schools bedragen dit 

jaar respectievelijk 239 en 202. Deze aantallen 

geven aan dat de scholen in een behoefte 

voorzien, hetgeen ook is erkend door het 

Zambiaanse Ministerie van Onderwijs. Sinds 

begin dit jaar sponsort het ministerie twee 

onderwijzers van elk van beide scholen voor 

het behalen van een diploma in Psychosocial 

Care, Support and Protection. In deze deel-

tijdopleiding wordt aandacht besteed aan de 

begeleiding van kwestsbare leerlingen, zoals  

weeskinderen. Ook is er aandacht voor 

HIV/AIDS, en verbetering van de positie van 

meisjes. Gezien het belang van dit programma 

hebben wij besloten de reiskosten van de 

onderwijzers, waar de overheid niet in 

voorziet, te vergoeden. 

Tenslotte hebben beide Community Schools 

het goede nieuws gekregen dat zij door 

SPLASH, een 5-jarig project van USAID op het 

gebied van sanitatie voor scholen, zijn geselec-

teerd voor de aanleg van een waterput en 

toiletten op hun schoolterreinen.  

Stichting Chitungulu is nog steeds bezig om 

fondsen te werven voor de renovatie van de 
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scholen van Chocha en Chilubezi. Alle hulp is 

welkom! 

Onderwijs: Sponsorship Program leerlingen 

Met ingang van 2014 is door ons een nieuw 

project opgestart: het Sponsorship Program. 

Doel van het project is om kansarme kinderen 

een middelbare schoolopleiding te laten 

volgen. In de praktijk komt dit neer op 

toelating aan Lumimba Day Secondary School, 

de enige school voor voortgezet onderwijs in 

de wijde omtrek van Chitungulu. Waneer de 

kinderen hun middelbare schoolopleiding 

hebben afgerond, willen wij hen verder bege-

leiden door te kijken naar mogelijkheden voor 

vervolgsponsoring van een vakopleiding. Voor 

het Sponsorship Program hanteren wij een 

drietal criteria: het gaat om excellente leer-

lingen uit kansarme gezinnen, de vakopleiding 

moet van nut zijn voor de inwoners van 

Chitungulu en/of omgeving, en de ratio  

jongens-meisjes dient evenwichtig te zijn. 

Op dit moment zoeken wij sponsoren voor 

drie jongens. Eén van hen gaat in 2014 een 3-

jarige docentenopleiding in Chipata volgen. 

De overige twee jongens beginnen in januari 

2014 aan Lumimba Day Secondary School. 

Voor €100 kan een kind een jaar lang 

onbezorgd naar de middelbare school gaan. 

Gemiddeld staat er vijf jaar voor het voltooien 

van de opleiding aan Lumimba. Wilt u meer 

weten, kijkt u dan op onze pagina Sponsorship 

op www.chitungulu.nl of neem contact op met 

info@chitungulu.nl. 

Voedselzekerheid – recente ontwikkelingen 

Onze vorige Nieuwsbrief maakte er al melding 

van: ondervoeding is een wijdverbreid 

probleem in Chitungulu. Diverse factoren 

liggen hieraan ten grondslag: het lage 

onderwijsniveau van vele moeders, het feit 

dat in dit gebied geen veeteelt mogelijk is, 

maar ook het grillige klimaat, waardoor 

oogsten vaak mislukken. Verder signaleren wij 

een uitputting van de grond door veelvuldig 

gebruik van kunstmest en de teelt van 

gewassen die de bodem verder verarmen, 

alsook toenemende bodemerosie door 

voortdurende houtkap.  

 

Voor een bevolking die voor haar directe, 

eerste levensbehoeften zo afhankelijk is van 

het klimaat en de bodemgesteldheid, is de 

klimaatopwarming een zorgwekkend vooruit-

zicht. Misschien nog wel het meest veront-

rustende daarbij is dat de bevolking zelf zich 

nog onvoldoende bewust lijkt te zijn van de 

gevaren van klimaatverandering voor de 

voedselzekerheid. Vandaar dat wij in alle 

projecten voortdurend een link leggen naar 

bescherming van natuur en milieu.  

Op een aantal manieren hebben wij dit jaar 

aandacht kunnen geven aan het thema 

ondervoeding. Zo kon voor €250 een flinke 

partij voedzaam granenontbijt (Yummy Soy) 

worden gekocht van de Zambiaanse non-profit 

organisatie Comaco. In totaal ging het om 205 

éen-kilo pakken, die door lokale vrijwilligers 

op drie lokaties in Chitungulu werden verkocht 

voor het minimale bedrag van 5 Kwacha (0,70 

Eurocent) per kilo. Het product mag zich in 

grote belangstelling verheugen, en wij zijn dan 

ook van plan deze promotieactie voor dit 

voedzame ontbijt volgend jaar te herhalen.  

Met steun van onze donateurs kon dit jaar ook 

worden begonnen met de implementatie van 

het Kippeneierenproject en is er vooruitgang 
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geboekt op het gebied van voorlichting over 

biologische groententeelt. Hieronder leest u 

meer over deze beide projecten. 

Kippeneierenproject Chocha Nutrition Club 

In 2011 werden in vijf wijken van Chitungulu 

Nutrition Clubs opgezet door de vrouw van de 

Medical Officer, die zich zorgen maakte over 

de grote aantallen ondervoede peuters. Doel 

van de Clubs is om door middel van voor-

lichting en gezamenlijke kooksessies aandacht 

te besteden aan gezonde voedingsgewoonten. 

De clubs draaiden redelijk goed, al moest onze 

project-coördinator dit jaar helaas consta-

teren dat, met het vertrek van de Medical 

Officer, de clubs hun drijvende kracht verloren 

en nog niet hebben vervangen.  

Gesprekken met de clubs wezen uit dat 

kennisgebrek en onervaren leiderschap de 

voornaamste oorzaken zijn van het kwijnend 

bestaan van de clubs. Aan de bestaansreden 

zelf werd door de clubleden niet getwijfeld. 

Besloten werd om dit jaar met tenminste éen 

club een doorstart te maken. De keuze viel op 

Chocha Nutrition Club vanwege de achter-

grond en ervaring van de bestuursleden van 

deze club (alle drie zijn als vrijwilligers actief in 

het verlenen van zorg aan kwetsbare groepen, 

zoals weeskinderen en ouderen). 

Allereerst werden de wekelijkse bijeen-

komsten hervat. Bewust is hierbij een grotere 

rol dan voorheen toebedeeld aan de voor-

zitter en de secretaris van de Nutrition Club, 

onder meer door hen presentaties te laten 

geven over praktische onderwerpen, zoals de 

functies van bepaalde vitamines en mineralen, 

en in welke voeding deze te vinden zijn. 

Informatiesheets over deze en aanverwante 

onderwerpen werden aan de voorzitter van de 

Nutrition Club overhandigd zodat hij de 

komende tijd voldoende stof heeft voor 

regelmatige bijeenkomsten. Van onver-

wachtse zijde werd nog meer informatie 

aangereikt door een recentelijk afgestudeerde 

middelbare scholier met een grote belang-

stelling voor home management & nutrition: 

van hem kreeg het clubbestuur allerhande 

adviezen met betrekking tot hygiëne in en 

rond het Afrikaanse huishouden. Uiteraard 

werd verder tijdens de bijeenkomsten uit-

voerig stilgestaan bij het Kippeneierenproject: 

de opzet, uitvoering, en training (zie ook onze 

Nieuwsbrief van vorig jaar). 

Een mooie donatie van Stichting Alle Beetjes 

maakte het mogelijk om met het Kippen-

eierenproject in Chocha van start te gaan. 

 

De leden van Chocha Nutrition Club droegen 

bij met arbeid, bakstenen en houten palen. 

De lokale Carpentry Club leverde de deur, en 

de nachthokken werden gemaakt door een 

lokale expert. De rest van het materieel werd 

door Stichting Chitungulu verzorgd. Het 

resultaat is een ruime en schaduwrijke 



6 / 8 

 

            

 

kippenren (snake and genet proof), waar 

twintig legkippen moeten zorgen voor een 

continue productie van eieren. De club heeft 

twee weduwen aangewezen voor het dagelijks 

onderhoud en de verdeling en registratie van 

de eieren. De Zambiaanse non-profit organi-

satie Comaco stelde voor enkele dagen een 

poultry manager ter beschikking om de 

verzorgers op te leiden.  

     

Het kippeneierenproject betekent voor de 

betrokkenen een tamelijk grote omslag in 

management-denken: naast dagelijkse ver-

zorging, waaronder aandacht voor hygiëne en 

gebalanceerd voedsel voor de kippen, zijn er 

ook aspecten als boekhouding, planning, en 

sparen van geld, waarin ervaring dient te 

worden opgedaan. Vanwege het pilot-karakter 

van dit project is besloten met de bouw van 

de rennen voor de overige Nutrition Clubs te 

wachten tot 2014. Dit geeft ons de gelegen-

heid te leren van de ervaringen die Chocha de 

komende maanden gaat opdoen. 

Intussen heeft Chocha Nutrition Club het niet 

bij een kippenren gelaten. Al gauw kwam het 

verzoek om steun bij het opzetten van een 

groententuin, waaruit de moeders kosteloos 

kunnen oogsten in ruil voor arbeid voor de 

tuin. Stichting Chitungulu heeft bijgedragen 

met zaaigoed op voorwaarde dat de club 

zoveel mogelijk biologisch te werk gaat: in 

plaats van kunstmest wordt compost gebruikt, 

en het gebruik van bestrijdingsmiddelen wordt 

zoveel mogelijk beperkt en vervangen door 

milieuvriendelijker methoden van ongedierte-

bestrijding. Wij hopen van harte dat Chocha 

Nutrition Club ook op dit gebied een 

voorbeeld kan zijn voor de overige clubs! 

 

 

Chitukuko Organic Vegetable Gardening Club 

We blijven nog even bij de groenten, en het 

doet ons genoegen u te berichten dat 

Chitungulu er een club bij heeft: de Chitukuko 

Organic Vegetable Gardening Club (Chitukuko 

betekent: vooruitgang, ontwikkeling). De club 

bestaat uit zeven stoere mannen en éen 

vrouw, allen ervaren, full-time groententelers 

afkomstig uit diverse wijken van Chitungulu. 

 

Voorafgaand aan de vorming van deze club 

waren er praktische informatie-uitwisselingen 

en brainstormsessies over de rol en toekomst 

van de telers. In augustus vond een excursie 
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plaats naar het ruim 120 km zuidelijker 

gelegen Mfuwe, waar het Kenneth Kaunda 

Centre for Practical Agriculture een belang-

rijke rol speelt in het promoten van het 

planten van bomen en biologisch-geteelde 

groenten. Chitukuko wil zich de komende 

jaren gaan toeleggen op het aanboren van 

nieuwe markten (er wordt al gedacht aan de 

districtshoofdstad Lundazi) en het telen van 

nieuwe gewassen, zoals knoflook en gember. 

Samen met de Zambiaanse organisaties 

Comaco en het KK Centre gaat Stichting 

Chitungulu onderzoeken hoe de club kan 

worden ondersteund. Daarbij is het voor ons 

belangrijk dat Chitukuko niet alleen een 

inkomsten-genererend project is, maar ook 

een actieve rol gaat spelen in de voorlichting 

over gezonde voeding en het gebruik van 

milieuvriendelijker teeltmethodes.  

African Bird´s Eye Chilli 

De komende zomermaanden gaat een oud-

werknemer van Luangwa Wilderness Lodge 

experimenteren met de teelt van rode pepers. 

De African Bird´s Eye is een inheemse, zeer 

hete pepersoort die geschikt is om te drogen 

en te vermalen tot chillipoeder. Wij zijn in 

overleg met Comaco en South Luangwa 

Conservation Society om te kijken of er 

interesse is voor de afzet van deze pepers. 

Women’s Club begint bakkerij 

De Tigwirizane Women’s Club bestaat al enige 

jaren en is tot nu toe de enige “goede-

doelen”-club in Chitungulu. Het geld dat de 

vrouwen verdienen met de verkoop van hun 

specialiteit, doilies (kleedjes), wordt voor een 

deel gebruikt om de weeskinderen van 

Chocha en Chilubezi Community Schools te 

helpen met leermiddelen of kleding. Uiteraard 

verdienen activiteiten als deze een steuntje in 

de rug, en daarom heeft Stichting Chitungulu 

de Women’s Club dit jaar geholpen met het 

opzetten van een bakkerij. Zo kunnen de 

vrouwen ook met de verkoop van broodjes 

geld blijven inzamelen ter ondersteuning van 

de weeskinderen. De eerste partij deeg (zie 

onderstaande foto) was meteen goed voor 

meer dan 100 broodjes.  

 

Natuureducatie: Birding Course 

In het kader van ons natuureducatie-

programma is dit jaar onze Vogelcursus van 

start gegaan, onder leiding van onze project-

coördinator, zelf een fervent birder. Gedu-

rende 2,5 maand werd elke week lesgegeven 

aan twee groepjes van 12 leerlingen, samen-

gesteld door de onderwijzers van Chocha en 

Chilubezi. Er is dit jaar rustig begonnen met de 

meer bekende vogelsoorten rondom het dorp.  

 

Volgens de project-coördinator is het doel van 

de cursus behaald: de geluidsidentificatie van 

ruim 20 vogels verliep probleemloos, evenals 
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het schrijven van de Engelse namen.  

De komende maanden wordt er hopelijk hard 

gestudeerd op het studiemateriaal dat is 

achtergelaten. De cursus wordt in 2014 

vervolgd. 

 

Tenslotte.... 

 

� dankzij een onverwachte donatie via Wieke 

Biesheuvel in Katete konden wij de onder-

wijzers van Chocha en Chilubezi en drie 

overige families verblijden met de bekende 

Waka Waka zonnelampen. In 2014 hopen wij 

de Waka Waka in Chitungulu grootschaliger te 

introduceren tegen een schappelijke prijs. 

 

� eveneens dankzij Wieke hebben wij een 

aantal prille ouders kunnen blijmaken met 

gebreide babykleertjes voor de winter-

maanden. Ook in de Luangwa Valley kan het 

namelijk best koud zijn. 

� last but not least, zijn wij dankzij een 

fantastische donatie van een diesel-aggregaat 

in Lusaka nu beter in staat om presentaties en 

natuurdocumentaires te tonen!  

Hartelijk dank! 

Graag willen wij benadrukken dat onze 

activiteiten in 2013 niet mogelijk waren 

geweest zonder de steun van onze donateurs. 

Namens velen in Chitungulu willen wij onze 

donateurs dan ook hartelijk danken.  

Uiteraard krijgen de in 2013 opgestarte pro-

jecten een vervolg in 2014. Daarnaast worden 

op verzoek van de inwoners van Chitungulu 

ook enkele nieuwe projecten begeleid, zoveel 

mogelijk in samenwerking met lokale organi-

saties. Het programma voor 2014 ziet er als 

volgt uit: 

Onderwijs 

� vervolg steun onderwijzers Community Schools 

� nieuwbouw Community Schools 

� vervolg Sponsorship Program: nu drie meiden! 

� woordenboeken Cinyanja-Engels 

Ondervoeding 

� vervolg Kippeneierenproject Nutrition Clubs 

� vervolg promotie Yummy Soy granenontbijt 

 

Inkomsten-genererend 

� vervolg steun aan biologische groententelers 

� vervolg African Bird’s Eye rode peper-project 

� project Yenga Press: zonnebloemolie 

� project bijenteelt / boomaanplant 

 

En verder: 

� verkoop Waka Waka zonnelampen 

� vervolg Birding Course  

� leiderschaps- en facilitator-trainingen 

� onderzoek opvangsystemen voor regenwater 

 

Wilt u meehelpen, aarzelt u dan niet contact 

met ons op te nemen. Zoals wij in Chitungulu 

zeggen:  Zikomo kwambiri! 

Het Bestuur van Stichting Chitungulu 


