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Beste Vrienden van Chitungulu, 

Inleiding 

Het lijkt of er een nieuwe wind is gaan waaien 

in het verre Chitungulu. Er is bedrijvigheid. 

Mensen benutten kansen. Het afgelegen dorp 

begint zelfs een beetje ‘in the picture’ te 

komen: marktlieden van ver buiten Chitungulu 

trekken sinds een aantal maanden elke week 

naar het dorp om hun waar te verkopen. Dit 

tot chagrijn van de gevestigde winkeltjes, 

maar de inwoners van Chitungulu kunnen 

profiteren van voordelige prijzen. Nog belang-

rijker is de psychologische impact: Chitungulu 

doet mee! En wel op meerdere fronten, zoals 

u in deze Nieuwsbrief kunt lezen. Weliswaar 

moet Chitungulu het nog steeds doen zonder 

een electriciteitsnetwerk, is de gezondheids-

zorg er onverminderd belabberd, en heeft nog 

steeds niet iedereen toegang tot schoon en 

veilig drinkwater. Ook het mobiele netwerk 

dat Chitungulu sinds 2014 met de rest van de 

wereld zou moeten verbinden, functioneert 

nog lang niet optimaal. De gevolgen van een 

veranderend weerspatroon worden met het 

jaar meer zichtbaar. En toch, onmiskenbaar 

zien wij het begin van een nieuwe fase in 

Chitungulu. Deze Nieuwsbrief gaat u daar een 

beeld van schetsen. 

Daarnaast is ook voor onze eigen stichting een 

nieuwe fase aangebroken. Sinds oktober 2015 

is een Zambiaanse afdeling van Stichting 

Chitungulu officieel geregistreerd bij het 
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Ministry of Community Development als The 

Chitungulu Foundation for Sustainable 

Development. Met deze registratie voldoet 

onze stichting aan de Zambiaanse regelgeving 

inzake de werkzaamheden van buitenlandse 

stichtingen/NGO´s in Zambia. Alle tien leden 

van de Zambiaanse afdeling zijn onpartijdig 

(hebben geen belangen in het dorp) en 

brengen belangeloos de nodige expertise mee 

op het gebied van onderwijs,  gezondheids-

zorg, natuurbescherming en logistiek. 

Uiteraard staan zij volledig achter de doelstel-

lingen zoals de Nederlandse stichting die heeft 

geformuleerd op haar website: duurzame 

ontwikkeling op het gebied van voedsel-

zekerheid, economische diversificatie en 

onderwijs/kennisoverdracht, met aandacht 

voor natuurbehoud. Wij hopen hiermee onze 

basis te hebben versterkt voor een succesvolle 

implementatie van ons duurzame ontwik-

kelingsmodel in Chitungulu.  

Hier ligt meteen de crux van deze Nieuwsbrief: 

er is onmiskenbaar sprake van ontwikkeling in 

en rond Chitungulu. Echter, in hoeverre is 

deze duurzaam en bestendig? Zijn toe-

komstige generaties in staat om adequaat en 

zelfbewust om te gaan met de uitdagingen die 

hun kwetsbare leefgebied hen stelt - dit is de 

vraag die centraal staat in deze Nieuwsbrief.  

Wij wensen u inspirerend leesplezier toe.  

 

Onderwijs: steun aan community schools 

Onze stichting heeft sinds 2012 veel 

geïnvesteerd in de verbetering van het 

onderwijsniveau van de twee gemeenschaps-

scholen (community schools): Chocha en 

Chilubezi. Na drie jaar ondersteuning kunnen 

we constateren dat het volgende is bereikt: 

 

 

Meer onderwijsmateriaal 

Ieder jaar sinds 2012 hebben de community 

schools van onze stichting les- en onderwijs-

materiaal ontvangen, variërend van krijtjes en 

ander schrijfmateriaal tot lessenaars en 

woordenboeken. In 2015 ontvingen de twee 

scholen hun grootste voorraad lesmateriaal: 

dankzij een schenking van de stichting Read To 

Grow (afdeling Boekel, Noord-Brabant) 

konden aan elke school ruim 220 Engelstalige 

leerboeken worden uitgereikt. De meeste 

boeken zijn bestemd voor lessen in de vakken 

Engels, wiskunde, scheikunde/natuurkunde en 

biologie. Daarnaast omvatte de donatie vele 

Engelse leesboeken waarmee de scholen een 

eigen bibliotheek kunnen opzetten. Alle leer-

boeken werden nauwgezet geregistreerd, 

zodat de scholen zicht kunnen houden op hun 

collectie. 

 

 

De woordenboeken Chinyanja-Engels die wij 

in 2014 doneerden, worden door de kinderen 

actief in de lessen gebruikt. Daarnaast hebben 

de woordenboeken de onderwijzers aangezet 

om te gaan denken over het opstarten van 

volwasseneneducatie. Wij willen de plannen 

op dit gebied in de toekomst waar mogelijk 

ondersteunen.  

Verder ontvingen de scholen dit jaar educatief 

leermateriaal om de muren mee op te 

vrolijken. ‘Talking Walls’, zoals een van de 

hoofd-onderwijzers het beeldend noemt. 

Beide scholen ontvingen elk 6 posters en land- 

en wereldkaarten. Ook de sinds 2014 door de 

Zambiaanse overheid verplicht gestelde 

kleuterklassen ontvingen lesmateriaal in de 

vorm van kleurpotloden en tekenpapier.  
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Renovatie schoolgebouwen en -terreinen 

Een volwaardig en veilig schoolgebouw is 

belangrijk om voor de kinderen een stimu-

lerende leeromgeving te creëren, zodat zij 

elke dag met plezier naar school kunnen gaan. 

Een mooi schoolgebouw geeft tevens het 

signaal af naar de gemeenschap dat het waard 

is om in onderwijs te investeren, hetgeen 

onder meer belangrijk is voor het promoten 

van meisjesonderwijs in Chitungulu.  

In januari 2015 zijn wij een samenwerkings-

overeenkomst aangegaan met de organisatie 

Wilde Ganzen om in 2016 de nieuwbouw van 

drie klaslokalen voor Chilubezi te gaan 

realiseren. Hiermee voldoet de school aan de 

officiële bouwtechnische eisen van het 

Zambiaanse ministerie van Onderwijs. Onder-

deel van het nieuwbouwproject is een op-

knapbeurt voor het oude schoolgebouw (zie 

onderstaande foto’s), dat na de bouw van de 

drie nieuwe klaslokalen een nieuwe bestem-

ming als ‘learning centre’ krijgt. Hier vinden 

zowel kinderen als volwassenen ruimte en rust 

voor zelfstudie.  

  Chilubezi in 2013 

  Chilubezi in 2015 

Wij hebben nog enkele maanden te gaan 

voordat onze overeenkomst met Wilde 

Ganzen eindigt, en kunnen alle hulp gebruiken 

om het streefbedrag van € 21.000 bij elkaar te 

krijgen. Neemt u contact met ons op als u wilt 

helpen met een inzamelingsactie voor de 

Chilubezi school. 

In oktober 2015 hebben wij een actie opgezet 

via het crowdfundingplatform 1%Club voor 

het bouwen van een waterput voor Chocha 

Community School. Hieraan was dringend 

behoefte omdat de schoolkinderen teveel 

gebruik maakten van een waterput in de buurt 

van de school, die bestemd is voor alle be-

woners van de wijk waarin de school is 

gelegen. Deze waterput dreigde daardoor op 

te drogen. Dankzij de fantastische steun van 

donateurs uit Nederland, Zambia, Duitsland, 

en voor het eerst ook Italië, is deze fondsen-

wervingsactie succesvol afgerond. Op 30 okto-

ber werd met de bouw van de waterput 

begonnen. Onze dank gaat uit naar alle 

donateurs die dit mogelijk maakten, waar-

onder, indirect, zeker ook alle donateurs via 

Wieke Biesheuvel uit Katete (Zambia) en Linda 

Liebregt en Leoni van Rooy uit Zwolle.  

Verbetering kwaliteit onderwijzers 

In 2012 hadden geen van de onderwijzers van 

de beide Community Schools een formele 

onderwijsbevoegdheid. Uiteraard was dit een 

ongewenste situatie. Wij hebben daarom alle 

onderwijzers in 2013 en 2014 in staat gesteld 

zich te kwalificeren voor toelating aan een 

driejarige deeltijd-onderwijzersopleiding. Ver-

volgens zijn we begonnen met het sponsoren 

van de opleiding voor een aantal leraren. In 

2014 kon de eerste onderwijzer aan zijn 

opleiding beginnen, en in 2015 zijn daar twee 

onderwijzers bijgekomen. Er is met hen afge-

sproken dat zij na hun afstuderen tenminste 

vijf jaar aan een van de community schools in 

Chitungulu blijven lesgeven.  

Overige ondersteuning onderwijzers 

In totaal zijn er twaalf onderwijzers werkzaam 

voor Chocha en Chilubezi Community Schools. 

In alle gevallen gaat het om vrijwilligers die 



4 / 9 

 

            

geen salaris van de overheid ontvangen. Onze 

stichting moedigt de onderwijzers aan ideeën 

uit te werken die hen helpen te voorzien in 

hun levensonderhoud naast het lesgeven. Zo 

runt éen onderwijzer een winkeltje, en is een 

ander dit jaar begonnen met de aanleg van 

een moestuin, daarbij geholpen door leden 

van de Biologische Tuindersclub. In 2013 is het 

project Energiezuinige Kleiovens opgestart, 

dat de onderwijzers helpt inkomsten te gene-

reren uit de verkoop van door hun familie 

gemaakte, houtbesparende kooktoestellen. 

Dit project wordt in 2016 verder gepromoot in 

het kader van een breder ‘Saving Trees’-

programma. Verder konden wij dit jaar de 

onderwijzers helpen met een partij tweede-

handskleding uit Nederland. Gezien de ver-

beterde kwaliteit van het onderwijsaanbod op 

beide scholen, zal er met ingang van 2016 ook 

een bescheiden financiële ouderbijdrage 

worden gevraagd. 

Onderwijzers van de twee community schools ontvangen 

kleding 

Wij zijn er nog niet! 

De eerste stappen voor verbetering van het 

onderwijs op de twee community schools zijn 

gezet. Maar we zijn er nog lang niet. De 

renovatie van de schoolgebouwen zal naar 

verwachting nog wel enkele jaren in beslag 

nemen. Daarnaast zal er de komende jaren 

meer moeten gebeuren op het gebied van het 

promoten van meisjesonderwijs, aangezien 

het schoolverzuim en de uitval onder meisjes 

nog steeds erg hoog is. Concrete plannen zijn 

daarvoor inmiddels uitgewerkt, en worden 

met potentiële donateurs besproken. Verder 

onderzoeken wij de mogelijkheden voor het 

aanbieden van praktisch computeronderwijs 

in de nabije toekomst. Wij hopen daar in onze 

volgende Nieuwsbrief nader op terug te 

komen.   

Onderwijs: Scholarships Program 

In 2013 heeft onze stichting een Scholarships 

Program opgericht om scholieren te sponso-

ren voor hun middelbare schoolopleiding in 

Chitungulu. Op dit moment sponsoren wij vier 

meisjes en twee jongens. Het nabij gelegen 

Luambe Lodge is bereid om eveneens een 

Sponsorship Fund in te stellen waaraan de 

gasten van de lodge kunnen bijdragen.  

 

In onze vorige Nieuwsbrief berichtten wij over 

het dove meisje Josephine, dat met indruk-

wekkende resultaten de zeven klassen van 

Chocha Community School doorliep. Dankzij 

de bemiddeling van Wieke Biesheuvel, 

ambassadeur bij het Liliane Fonds, heeft 

Josephine sinds januari 2015 een sponsorship  

gekregen waarmee zij haar volledige middel-

bare schoolopleiding aan de Magwero School 

for the Deaf in Chipata kan volgen. Wij zijn 

Wieke en het Liliane Fonds zeer erkentelijk 

voor dit mooie sponsorship. 

De klas van Josephine, Magwero School for the Deaf 
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Voedselzekerheid: pluimveeproject 

Voedselzekerheid hangt nauw samen met 

verbetering van de scholing voor kinderen. 

Immers, goede voeding komt de leerprestaties 

van leerlingen ten goede. Gelukkig kunnen we 

constateren dat er ook op dit gebied, dankzij 

de inzet van vele gemotiveerde inwoners van 

Chitungulu, gestage vorderingen zijn gemaakt. 

In 2013 zijn wij gestart met het bouwen van 

de eerste van vier kippenrennen voor leg- en 

scharrelkippen. Dit was een nieuw fenomeen 

voor Chitungulu, waar de kippen overal 

loslopen en de eierenproductie derhalve niet 

gecontroleerd is. In 2014 werden de overige 

drie kippenrennen gebouwd. Twee van de 

rennen die met onze hulp zijn gebouwd, 

concentreren zich op de productie van eieren, 

de andere twee zijn voor scharrelkippen 

(vlees). Alle vier kippenrennen staan strate-

gisch verspreid over vier wijken in het dorp. 

Na twee jaar experimenteren met dit pluim-

veeproject kunnen wij in 2015 de volgende 

balans opmaken. 

De legkippen voor de eierenproductie doen 

het erg goed. Inmiddels telt het dorp niet 

twee van deze rennen, maar zes! Ons concept 

van kleinschalige rennen, die het managen 

beheersbaar houden en de kans op uitbraak 

van ziektes verkleinen, is door een aantal 

mensen in het dorp zelfstandig gekopieerd. 

Deze nieuwe ondernemers investeerden hun 

inkomsten die zij verkregen uit de katoenteelt 

in de bouw van een ren en in de aankoop van 

de speciale legkippen. Er is in Chitungulu een 

grote vraag naar eieren ontstaan, die voor de 

lokale bevolking een betaalbare bron van 

eiwitten zijn. Het project is zelfvoorzienend: 

de verzorgers van de rennen verdienen 

voldoende met de vekoop van hun eieren om 

een deel van hun inkomsten te investeren in 

de onderneming, zoals de aanschaf van 

gespecialiseerd kippenvoer. Het project heeft 

echter nog éen struikelblok: het vervoer van 

het kippenvoer. Dat is met name in het 

regenseizoen een uitdaging, omdat de wegen 

in en rondom Chitungulu dan praktisch onbe-

gaanbaar worden. Wij proberen hier samen 

met de betrokkenen een oplossing voor te 

vinden.  

 
De in 2013 gebouwde kippenren heeft in 2015 een make-over 

gekregen: hogere muurtjes en een golfplatendak. 

Met de twee rennen voor de scharrelkippen 

zijn wisselende resultaten bereikt. Eén ren 

heeft het niet goed gedaan vanwege de uit-

braak van een vogelziekte. De eigenaar is 

bezig zijn kippenpopulatie weer op te bouwen, 

en verwacht in de loop van volgend jaar weer 

‘terug in de race’ te zijn. Intussen blijven wij 

proberen voor de kippenboeren een betere 

toegang te krijgen tot de vaccinaties tegen 

deze vogelziekte.   

 

De tweede ren voor scharrelkippen doet het 

goed en heeft al kippen verkocht aan de dit 

jaar geopende Luambe Lodge. De eigenaar van 

deze kippenren laat zijn scharrelkippen 

overdag vrij rondlopen. De kippen gaan uit 

eigen beweging ’s avonds weer de ren in, waar 

zij, naast een veilig onderkomen, ook nog eens 

extra voedsel en water vinden. Op deze 
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manier levert de kippenren 100% biologische 

scharrelkippen, waarmee het goed verdienen 

is.  

Onze steun aan het pluimveeproject bestond 

dit jaar uit de renovatie van de in 2013 ge-

bouwde kippenren en het organiseren van de 

logistiek rond het kippenvoer. Daarnaast 

hebben wij de eigenaren van de kippenrennen 

die niet door ons zijn gebouwd, praktische 

ondersteuning geboden op het gebied van 

hygiëne.

 
Graag zetten we Wyness, de verzorgster van onze allereerste 

kippenren, hier in het zonnetje. Al twee jaar verzorgt deze 

weduwe met 6 kinderen haar kippenren met veel aandacht 

voor het welzijn van haar kippen. Well done, Wyness! 

Voedselzekerheid: biologische groenten 

De teelt van biologische groenten is een 

tweede pijler van ons aandachtsgebied 

Voedselzekerheid. Net als bij het pluimvee-

project, gaat het ook bij de biologische 

groententeelt om een combinatie van  

voedselzekerheid en economische activiteit, 

die voor de inwoners van Chitungulu geld in 

het laatje brengt. Sinds 2012 is in Chitungulu 

een enthousiaste groep van biologische 

tuinders actief, die inmiddels, na een aantal 

jaren van experimenteren, volledig achter de 

biologische methode staan en deze ook actief 

verder promoten in het dorp. Ieder jaar 

ondersteunen wij deze tuinders met een 

collectie gesubsidieerd zaaigoed. Het is ver-

heugend te kunnen berichten dat de tuinders 

erin geslaagd zijn meer variatie aan te 

brengen in het lokale groentenaanbod. 

‘Nieuwe’ groenten zoals paprika’s, aubergines, 

wortels, rode bieten en stokbonen worden 

niet alleen door Luambe Lodge gekocht, maar 

ook door de lokale bevolking. Daarnaast wordt 

er door de tuinders actief geëxperimenteerd 

met biologische pesticiden. Hun bevindingen 

worden de komende tijd vastgelegd in een 

Handboek, toegespitst op het specifieke 

ecosysteem van Chitungulu. Dit Handboek 

maakt deel uit van de volgende fase in dit 

project, waarin de biologische tuinders voor-

lichting gaan geven aan de overige tuinders in 

Chitungulu en aan de jeugd op scholen. 

De groententuin van Josiah Banda is Tuin van het Jaar 

geworden. 

Met ingang van 2015 is een ‘Tuin van het 

Jaar’-nominatie ingesteld. De prijs (een op-

laadbare lamp op zonne-energie met inge-

bouwde telefoonoplader) is dit jaar naar 

Josiah Banda gegaan, een van de meest er-

varen biologische tuinders in Chitungulu. 

Josiah won de prijs vanwege zijn toepassing 

van veel technieken van het biologisch 

tuinieren: hij produceert zijn eigen compost, 
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maakt gebruik van combinatieteelt, 

vruchtrotatie en strooisellagen, en overal in 

zijn tuin staan nuttige bomen, bloemen en 

kruiden tussen de groenten. Daarnaast 

moedigt hij zijn klanten aan om nieuwe 

groenten uit te proberen. Wat ons betreft: 

helemaal top! 

De bouw van de groentenwinkel is uitgesteld 

naar 2016 om de tuinders meer tijd te geven 

om met elkaar concrete afspraken te maken. 

Wij hopen hierover volgend jaar nader verslag 

te kunnen doen.   

Leden van de Biologische Tuindersclub ontvangen nieuw 

zaaigoed. 

Overige projecten: lampen op zonne-energie 

Dankzij een donatie van Stichting Onder De 

Toren konden wij in de hoofdstad Lusaka een 

partij oplaadbare lampen op zonne-energie 

aanschaffen, die wij in Chitungulu tegen een 

betaalbare prijs hebben verkocht. Er was veel 

belangstelling voor de solar lights en met de 

opbrengsten uit deze verkoop worden in 2016 

weer nieuwe lampen gekocht. Niet alleen 

wordt met deze duurzame lampen bespaard 

op dure en milieu-vervuilende batterijen, de 

lampen zijn natuurlijk ook belangrijk voor de 

veiligheid, en schoolgaande kinderen hebben 

de mogelijkheid om in de avonduren extra te 

studeren. 

 

  

Overige projecten: Yummy Soy 

Evenals voorgaande jaren is in 2015 wederom 

een flinke partij voedzame granenpap gekocht 

die tegen gesubsidieerde prijs wordt door-

verkocht aan moeders met peuters. Deze in 

Chitungulu zeer populaire granenpap wordt in 

Zambia geproduceerd en staat bekend onder 

de naam Yummy Soy. De verkoop wordt 

gecoördineerd door aan de kippenrennen 

gelieerde zelfhulpgroepen, die gezamenlijk 

beslissen over de besteding van de opbrengst. 

Gesubsidieerde verkoop van granenpap Yummy Soy 

Natuureducatie: nieuwe ontwikkelingen 

Zoals wij eerder in deze Nieuwsbrief 

vermeldden, is Luambe Lodge heropend. 

Luambe Lodge is de enige lodge in Luambe 

National Park, dat pal grenst aan Chitungulu. 

Na een periode van drie jaar niet meer 

operationeel te zijn geweest, is de lodge dit 

jaar heropend onder compleet nieuw 

management. Het nieuwe team bestaat uit 

zeer enthousiaste biologen uit Duitsland, die 

zich willen inzetten voor de bescherming van 

het soortenrijke Luambe National Park. De 

aanwezigheid van de lodge is belangrijk voor 

de inwoners van Chitungulu. Het dorp maakt 

deel uit van een van de grootste natuur-

gebieden van Afrika, waar industrie niet is 

toegestaan. Voor de werkgelegenheid in 

Chitungulu is de toeristische sector dan ook 

van groot belang. Niet alleen is het grootste 
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deel van de lodge-staf afkomstig uit 

Chitungulu, de lodge is ook een goede 

afnemer van lokale producten, zoals groenten, 

fruit, eieren en kippenvlees. De lodge is, 

kortom, instrumenteel in onze gemeenschap-

pelijke doelstelling een duurzame omgang met 

de leefomgeving te bevorderen. Voor meer 

informatie, zie:  

www.luambe-lodge.com en Facebook-pagina 

https://www.facebook.com/luambelodgezam

bia 

Onze samenwerking met de nieuwe managers 

van Luambe Lodge verloopt zeer goed. Er zijn 

dit jaar een aantal afspraken gemaakt over 

een efficiënte levering van diverse producten 

uit het dorp. Verder zijn er plannen uitgewerkt 

voor het toeristische seizoen 2016, zoals het 

organiseren van ‘village tours’ voor de gasten 

van de lodge. De lodge wil graag ook actief 

meewerken aan programma’s op het gebied 

van natuureducatie. Zo zullen voor de school-

kinderen excursies naar Luambe worden ge-

organiseerd, zodat de kinderen een kans 

krijgen om de unieke fauna en flora met eigen 

ogen te zien en te ervaren. Ook zal de lodge 

getalenteerde jonge mensen die belangstel-

ling hebben voor een baan als natuurgids, in 

de gelegenheid stellen praktijkervaring op te 

doen.  

Onze stichting zal in 2016 een nieuw 

programma opstarten in het kader van de 

natuureducatie. Een belangrijk onderdeel van 

dit programma betreft het aanbieden van een 

‘pre-gids’-natuurtraining om jongeren die hun 

middelbare schoolopleiding hebben afgerond, 

voor te bereiden op de gidsentraining die de 

Zambia Wildlife Authority elders in de regio 

aanbiedt. Het doel van onze pre-gidsen-

training is om het aandeel gidsen van goede 

kwaliteit uit ‘ons’ deel van de Luangwa Valley 

te vergroten.  

Ons nieuwe project ‘Saving Trees’ vormt het 

tweede onderdeel van het natuur-educatie-

programma dat erop gericht is mensen 

bewust te maken van de gevolgen van ont-

bossing. Rondom Chitungulu vindt veel 

houtkap plaats door migranten die de vallei 

intrekken om landbouwgrond te ontginnen. 

Dit jaar werd een begin gemaakt met het 

uitdelen van jonge Moringa oleifera-bomen in 

Chitungulu. De blaadjes van deze boom zijn 

eetbaar en bevatten veel hoogwaardige 

eiwitten, vitamines en mineralen. Het 

promoten van de energiebesparende kook-

toestellen maakt eveneens onderdeel uit van 

het Saving Trees-programma.  

Een van onze gesponsorde studenten legt een familie uit hoe 

zij kunnen profiteren van de voedzame eigenschappen van de 

Moringa oleifera (ook wel bekend als een van de ‘Super 

Foods’) 

Onze Vogelcursus, die wij in 2013 en 2014 aan 

de leerlingen van de twee community schools 

hebben gegeven, krijgt vanaf 2016 een vervolg 

in een meer praktische opzet. De verrekijkers 

die wij van diverse donateurs hebben ont-

vangen, worden  volgend jaar onder andere 

voor dit doel gebruikt. Indien u ook wilt 

bijdragen met een (oude) verrekijker, neemt u 

dan contact met ons op.  

De noodzaak van duurzame ontwikkeling 

Tot slot komen wij terug op de vraag die wij 

ons aan het begin van deze Nieuwsbrief 

hebben gesteld. Hoe duurzaam is de ontwik-

keling die wij thans zien plaatsvinden in 
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Chitungulu? Jazeker, er rijden meer brommers 

en zelfs wat meer auto’s rond. Mensen 

investeren meer in een eigen onderneming, 

zoals de aankoop van een mini-bus, waarmee 

in het droge seizoen een transportsysteem is 

opgezet tussen Chitungulu en de districts-

hoofdstad Lundazi. Er is een markt ontstaan, 

met vooral veel tweedehandskleding en 

plastic waar. Mensen bieden meer zelfge-

maakte producten te koop aan, zoals warme 

broodjes. Ook zijn er meer moestuinders 

bijgekomen. Kortom, er is meer activiteit dan 

enkele jaren geleden. Dat is op zich een prima 

ontwikkeling. Tegelijkertijd nemen we ook 

ontwikkelingen waar die verontrustend zijn, 

met name op het gebied van milieu. Het 

Saving Trees programma wint aan urgentie. 

De eerste zak met houtskool-te-koop is 

gesignaleerd net buiten het dorp. In het hele 

land kampt men dagelijks met langdurige 

stroomuitval, en in de dichtbevolkte steden 

valt men daarom weer terug op houtskool-

oventjes. Vanuit de steden wordt dan ook met 

belangstelling gekeken naar rurale gebieden 

die nog niet zijn aangetast door de houtkap. 

Zambia heeft al jaren een van de hoogste 

ontbossingspercentages ter wereld. Voor de 

overlevingskansen van de inwoners van 

Chitungulu, in een klimaat-gevoelige regio, is 

het van belang dat de bossen in en rond het 

dorp in stand worden gehouden. Vandaar dat 

onze stichting, conform het officiële Zambi-

aanse overheidsbeleid, veel belang hecht aan 

de uitvoering van projecten op het gebied van 

‘tree conservation’. Ook voor de scholen is 

hierin een rol weggelegd via educatieve 

leerlingprojecten als schoolmoestuinen en 

boomaanplant-dagen.  

De ontwikkeling van Chitungulu lijkt op een 

kruispunt te staan. Chitungulu heeft een kans 

om te laten zien dat ontwikkeling duurzaam 

kan. Met kleinschalige projecten, die zoveel 

mogelijk mensen een kans geven om mee te 

doen. Met goed onderwijs, zodat een nieuwe 

generatie met voldoende kennis en 

zelfvertrouwen doordachte keuzes kan 

maken.  Bovenal: met veel aandacht voor de 

natuurlijke leefomgeving. Er is nog veel werk 

te doen!  

Tenslotte.... Hartelijk dank! 

Graag danken wij onze donateurs en 

supporters voor hun inzet en bijdragen die het 

mogelijk maakten ook in 2015 ons werk in 

Chitungulu voort te zetten. Heel veel dank 

daarvoor! 

Heeft u naar aanleiding van deze Nieuwsbrief 

vragen of opmerkingen, dan horen wij het 

graag via: info@chitungulu.nl 

Het Bestuur van Stichting Chitungulu 

 

Voor 2016 streven wij naar de realisatie van 

de volgende projecten: 

Onderwijs 

� vervolg steun onderwijzers Community Schools 

� nieuwbouw Chilubezi Community School 

� lesmaterialen voor beide Community Schools 

� vervolg Sponsorship Program 

� promoten van meisjesonderwijs  

� opstarten van computeronderwijs 

 

Voedselzekerheid & Inkomsten-genererend 

� vervolg steun aan biologische groententelers 

� logistieke steun aan pluimveeprojecten 

 

En verder: 

� natuureducatie: gidsenopleiding en vogelcursus 

� Saving Trees programma: vervolg energie-

 zuinige kooktoestellen 

� samenwerking met Luambe Lodge 

� onderzoek opvangsystemen voor regenwater 

 

Wilt u meehelpen, dan horen wij dat graag! 

Zoals wij in Chitungulu zeggen:   

Zikomo kwambiri! 


