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Het nieuwe schoolgebouw van Chilubezi Community School! 

Op de voorgrond: planken worden geschaafd voor de biblio-

theek in het oude schoolgebouw. 

 

Beste Vrienden van Chitungulu, 

Inleiding 

Met veel genoegen presenteren wij u onze 

verslaglegging over het jaar 2017 – een jaar 

waarin weer veel is gebeurd. Bouwwerk-

zaamheden die in 2016 in gang werden gezet, 

werden dit jaar voltooid. Projecten die in 

voorgaande jaren werden opgestart, werden 

in 2017 verder uitgebreid. En, zoals dat gaat 

met ontwikkeling, de ene lokt de andere uit – 

waarbij het onze doelstelling is dit proces op 

een positieve en duurzame manier te bege-

leiden. Wij wensen u veel leesplezier toe. 

Onderwijs: steun aan community schools 

Nieuwbouw Chilubezi Community School 

Na vele jaren van voorbereiding heeft 

Chilubezi community school in 2017 eindelijk 

het prachtige schoolgebouw dat de kinderen 

en hun onderwijzers verdienen! Begin 

september werd het nieuwe gebouw onder 

luid applaus van de leerlingen in gebruik 

genomen. De voltooiing van het nieuwbouw-

project is het resultaat van een waarlijk inter-

continentale samenwerking tussen vele 

partijen. Fundament van het project was 

natuurlijk de fantastische betrokkenheid van 

onze donateurs in Nederland, waaronder de 

organisatie Wilde Ganzen, en vele 

particulieren en stichtingen. Dankzij deze 

grote meelevendheid kon de bouw worden 

gerealiseerd. In Zambia werden de bouwwerk-

zaamheden vakkundig en voortvarend ter 
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hand genomen door de aannemer en zijn 

bouwteam, het gemotiveerde onderwijzers-

team en de ouders van de schoolkinderen. 

Nogmaals onze hartelijke dank aan iedereen 

die aan de nieuwbouw heeft bijgedragen! 

Hoe prachtig het schoolgebouw ook is 

geworden, het is natuurlijk niet zo dat onze 

ondersteuning aan Chilubezi community 

school hiermee eindigt. De nieuwe infra-

structuur maakt deel uit van onze strategie 

om het onderwijs in Chitungulu op een hoger 

plan te brengen. De ruime, lichte lokalen zijn 

inmiddels opgesierd met educatieve posters 

en door leerlingen geverfde tekeningen. Het 

begin van een inspirerende leeromgeving is 

gemaakt!  

 
Nieuwe klaslokalen voor Chilubezi Community School 

Het nieuwe schoolgebouw heeft afsluitbare 

opbergruimtes, waardoor het mogelijk werd 

dit jaar een proefproject te starten met de 

tablets van het Zambiaanse iSchool: een door 

de Zambiaanse overheid ondersteund digitaal 

leermiddel, waarbij het gehele onderwijs-

curriculum van de basisschool is gedownload 

op tablets die via zonnepanelen worden 

opgeladen. Als additioneel leermiddel heeft 

het gebruik van de tablets diverse voordelen. 

Zo wordt het notoire gebrek aan lesboeken 

opgevangen, en kunnen leerlingen op hun 

eigen niveau lessen en bijlessen volgen. 

Daarnaast worden de lessen interactiever: 

leerlingen werken in groepjes en worden 

gestimuleerd actief mee te denken. Door de 

aantrekkelijke inhoud van de lessen en het feit 

dat de tablets voor de leerlingen een 

interessante, eerste kennismaking met 

computers zijn, wordt ook het leerplezier 

vergroot. Wij hopen het tablet-project dan 

ook zeker verder uit te breiden in 2018. Wel 

blijft het gebruik van ‘gewone’ les- en 

leerboeken nog steeds belangrijk. Een donatie 

van Stichting Paulien stelde ons in staat een 

flink aantal lesboeken aan te schaffen, 

waaronder atlassen, wiskunde-boeken en 

Engelse woordenboeken.  

 
Leerlingen werken in groepjes met de tablets van iSchool 

Opknapbeurt Old Chilubezi 

Naast het nieuwe schoolgebouw werd in 2017 

ook de opknapbeurt van Chilubezi’s oude 

schoolgebouw voltooid, met steun van Rotary 

Club Bladel,Reusel-De Mierden. De klaslokalen 

zijn gepleisterd en geverfd in lichte kleuren, en 

een van de lokalen heeft de bestemming van 

schoolbibliotheek gekregen (de eerste in 

Chitungulu!). Mede dankzij een flinke donatie 

Engelse boeken van de Leesclub in de 

hoofdstad Lusaka is er al een aardige collectie 

tot stand gekomen. Wij hopen dat de 

bibliotheek zal bijdragen aan veel leesplezier 

alsook een betere beheersing van het Engels 

in Chitungulu.  
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Old Chilubezi: Schoolbibliotheek en Conservation Classroom  

Voltooiing bouw Chocha community school 

Naast alle aandacht voor Chilubezi zijn wij 

zusterschool Chocha natuurlijk niet vergeten. 

De nieuwbouw van Chocha doorliep een heel 

ander traject, in de zin dat het deze school 

gelukt was zelf lokale fondsen aan te boren, 

zoals het Community Development Fund. Daar 

het echter om bescheiden lokale fondsen ging 

en de bouw in 2016 stagneerde, hebben wij in 

2017 bijgesprongen met het pleister- en 

schilderwerk. Onze lokale aannemer is daar-

mee na afronding van Chilubezi’s nieuwbouw 

begonnen, en wij hopen de klus voor Chocha 

in 2018 af te ronden. 

 
September 2017: muren schoolgebouw Chocha zijn gepleisterd 

Boomaanplant schoolterreinen 

Dankzij de goede zorgen van de leerlingen van 

Chocha en Chilubezi kunnen wij berichten dat 

de ruim 200 jonge boompjes die wij in 2016 

plantten, het droge seizoen grotendeels 

hebben overleefd. In 2017 hebben wij 50 extra 

boompjes bijgeplant, met name voor het 

grote schoolterrein van Chocha. De boomaan-

plant wordt in 2018 voortgezet voor overige 

scholen en wijken in Chitungulu.  

Schoolmoestuinen 

Als onderdeel van de uitbreiding van 

biologische groentetuinen in Chitungulu (een 

project dat onze stichting vanaf het begin van 

haar werkzaamheden in 2012 intensief heeft 

begeleid), zijn er dit jaar met behulp van een 

donatie van Stichting Uden WereldWijd twee 

schoolmoestuinen opgezet. Er werd begonnen 

met de  schoolmoestuin voor Chilubezi, waar 

gedurende een aantal weken kinderen van de 

groepen 5 en 6 uitleg kregen over de basis-

principes en voordelen van het biologisch 

tuinieren, waarna men onder toezicht van een 

van de tuinders uit Chitungulu in de nieuwe 

moestuin aan de slag ging. Er is een grote 

variëteit aan groenten en peulvruchten 

gezaaid, zodat de kinderen ook kennismaken 

met voor hen onbekende gewassen, zoals 

radijs en kikkererwten. De moestuin voor 

zusterschool Chocha wordt in november 

opgezet, als de ergste hitte in de vallei voorbij 

is (in oktober kan de temperatuur oplopen tot 

40+°C). Het ligt in de bedoeling de op-

brengsten van de groentetuin in 2018 te 

gebruiken voor schoolmaaltijden (soep).  

   
Leerlingen zaaien groenten onder toezicht van ervaren tuinder 
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Promotie meisjes-onderwijs 

Evenals vorig jaar is ook in 2017 aandacht 

besteed aan de promotie van meisjes-

onderwijs, in nauwe samenwerking met de 

lokale NGO ‘Project Luangwa’. Gedurende 

twee voorlichtingsdagen werd wasbaar 

maandverband uitgedeeld aan meisjes van de 

groepen 5 en 6 van beide community schools. 

Ook vonden gesprekken plaats tussen een 

lokale medewerker van Project Luangwa, de 

moeders van de schoolmeisjes en de 

‘Alangizi’, de vrouwen die traditioneel de 

initiatieriten voor meisjes begeleiden. Uit de 

gesprekken bleek dat veel Alangizi overtuigd 

zijn van de noodzaak van meisjesonderwijs. 

Een goed begin, maar het hoge aantal tiener-

zwangerschappen in Chitungulu leert ons ook 

dat er nog veel werk aan de winkel is.  

In 2016 introduceerden wij het meisjesvoetbal 

teneinde het zelfvertrouwen van de meisjes te 

vergroten. Het was verheugend te constateren 

dat de meiden in 2017 nog steeds regelmatig 

een balletje trappen, en dat hun voorbeeld 

wordt gevolgd door overige vrouwen in het 

dorp. 

Voetbalwedstrijd meidenteams Chocha en Chilubezi 2017 

Training van onderwijzers 

In 2017 konden wij de eerste twee onder-

wijzers van Chocha en Chilubezi community 

schools feliciteren met het behalen van hun 

onderwijsbevoegdheid (onze stichting finan-

cierde hun opleiding). Beide onderwijzers 

zetten, zoals afgesproken, hun werk voor de 

community schools voort. 

   
Hendrix (Chocha) en Stephen (Chilubezi) sinds 2017 onderwijs-

bevoegd 

Nog eens twee onderwijzers zullen eind 2018 

afstuderen, en een derde onderwijzer van 

Chocha begint in 2018 aan zijn opleiding. 

Onderwijs: Scholarship Program 

Dit jaar kon via ons Scholarship Program de 

middelbare schoolopleiding van vier meisjes 

en vijf jongens worden gefinancierd. Twee 

meisjes die in 2016 werden gesponsord, zijn 

uitgevallen wegens zwangerschap. Voor de 

vier meisjes die nog op school zitten, is 

contact met een vertrouwenspersoon ge-

regeld.  

Voedselzekerheid: pluimveeproject 

Dankzij een donatie van Stichting De Paarde-

stal konden wij dit jaar 50 nieuwe legkippen 

aanschaffen voor de twee legkippenrennen in 

Chitungulu. De eierenproductie kwam vanaf 

augustus goed op gang, en de eieren vinden 

sindsdien weer gretig aftrek onder de 

inwoners van Chitungulu. Met name voor de 

kinderen is een verbeterde proteïne-inname 

van groot belang. Ons experiment met de 

parelhoenders is nog gaande,  echter voor een 

constante eierenproductie lijkt dit gevogelte 

vooralsnog minder geschikt.  

De overige twee kippenrennen die wij in 2015 

bouwden, bestemd voor de scharrelkippen 

voor vlees, doen het nog steeds zeer goed en 
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leveren een stabiel inkomen op voor de 

houders van deze rennen. 

  

 

Voedselzekerheid: biologische groenteteelt 

Dit jaar kon onze steun aan de biologische 

tuinders fors worden uitgebreid. Aan vier 

ervaren tuinders werd een grote variëteit aan 

groentezaden ter beschikking gesteld tegen 

gesubsidieerde prijs. Daarnaast hebben wij de 

tuinders kunnen helpen met tuingereedschap 

en voetpompen (‘treadle pumps’) ter verge-

makkelijking van het oppompen van water. 

Naast de vier ervaren tuinders hebben wij vier 

beginnende biologische tuinders, waaronder 

twee vrouwen, intensief begeleid en van een 

gevarieerd zaaipakket voorzien. Het komende 

regenseizoen worden enkele kleinschalige 

waterreservoirs aangelegd voor de opvang 

van regenwater.  

De tuinders hadden dit jaar veel last van 

olifanten die zich ’s nachts tegoed deden aan 

zoete aardappelen, tomaten en bananen. Wij 

willen dan ook in 2018 fors inzetten op het 

creëren van meerdere olifantenbarrières, 

zoals het strategisch plaatsen van bijenkasten 

en de aanplant van sisal-agave, in combinatie 

met de bestaande praktijk van het branden 

van hete pepers vermengd met kaf van mais.   

Overig inkomen-genererend: Hete Pepers 

Het Hete Peper-project, dat vorig jaar in 

samenwerking met Luambe Camp en de 

Franse NGO Awely is opgezet als inkomsten-

genererend project voor de inwoners van 

Chitungulu, is succesvol gebleken. Er is veel 

animo voor de teelt van hete pepers, die als 

minder belastend wordt gezien dan de 

katoenteelt. De pepers werden door Awely in 

juni opgekocht. Het project wordt voortgezet 

en er hebben zich meer belangstellenden voor 

het nieuwe seizoen 2017/2018 aangemeld.  

Succesvolle teelt van hete pepers in Chitungulu 

Overig inkomen-genererend: Vegetable & 

Crafts Shop  

De bouw van een ‘Vegetable and Crafts Shop’, 

waarmee in september 2016 een begin werd 

gemaakt, werd dit jaar afgerond. De Shop 

werd in het bijzijn van het dorpshoofd, Chief 

Chitungulu, officieel geopend in augustus. 

 

Shopkeeper Elisabeth heeft inmiddels in korte 

tijd  bewezen een goede verkoopster te zijn. 

De Shop ligt aan een toeristische route tussen 

drie nationale parken, en om zoveel mogelijk 

toeristen aan te trekken, zullen wij in 2018 de 

Shop verder helpen met de marketing (in de 

vorm van flyers voor toeristen).    
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Shopkeeper Elisabeth verkoopt lokaal gemaakte souvenirs 

Natuureducatie 

Wegens alle bouwwerkzaamheden dit jaar is 

besloten de 2017 Pre-Guide Training Course 

uit te stellen naar 2018. Wel werd onze 

jaarlijkse Vogel ID-cursus voor de hogere 

klassen van Chocha en Chilubezi community 

schools uitgebreid met een beginnerscursus 

voor de overheidsschool Chitungulu Basic. 

Dankzij een prachtige donatie tweedehands 

verrekijkers van de Nederlandse Vogel-

bescherming konden wij dit jaar vele 

enthousiaste kinderen trainen in het gebruik 

van verrekijkers. De cursus werd afgesloten 

met een excursie in Luambe National Park 

(verzorgd door de toeristische lodge Luambe 

Camp).  

Verrekijkertraining voor de jeugd  

 

  

 

Overige projecten: lampen op zonne-energie 

Evenals in voorgaande jaren werden ook in 

2017 weer leeslampjes op zonne-energie 

verkocht tegen een betaalbare prijs. Met de 

opbrengst uit de verkoop werd de aankoop 

van vijf sets solar-kits met gloeilampjes 

gefinancierd ten behoeve van de twee 

community schools. Met deze solar kits 

kunnen de scholen twee klaslokalen ver-

lichten, zodat de onderwijzers ’s avonds hun 

lessen kunnen voorbereiden. De verlichting 

stelt de onderwijzers ook in staat avond-

onderwijs voor volwassenen aan te bieden.  

Overige projecten: Albino’s 

Evenals vorig jaar doneerde de Stichting 

Afrikaanse Albino’s enkele liters zonne-

brandcrème ten behoeve van twee albino-

zusjes in Chitungulu. Ook het management 

van Luambe Camp doneerde diverse malen 

flessen zonnemelk.  

Overige projecten: samenwerking Luambe 

Camp 

De toeristische lodge Luambe Camp werd dit 

jaar officieel geopend en heeft een goed 

seizoen achter de rug. De lodge heeft dit jaar 

wederom een aantal excursies voor school-

kinderen in Luambe National Park verzorgd.    
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Overige projecten: waterput 

Ons jaar in Chitungulu kon, dankzij een gift 

van Stichting De Paardestal, worden afge-

sloten met de bouw van een waterput, 

waardoor vele huishoudens nu toegang 

hebben tot veilig drinkwater. 

Tenslotte.... Hartelijk dank! 

Zoals u heeft kunnen lezen, was 2017 een 

succesvol jaar waarin wij een aantal bouw-

projecten hebben afgerond, bestaande 

projecten hebben uitgebreid, en nieuwe 

projecten hebben opgestart. Dit alles was 

uiteraard niet mogelijk geweest zonder de 

belangstelling en ondersteuning van onze 

donateurs. Langs deze weg willen wij daarom 

graag iedereen die ons het afgelopen jaar 

heeft geholpen, nogmaals heel hartelijk 

danken.  

Heeft u naar aanleiding van deze Nieuwsbrief 

vragen of opmerkingen, dan horen wij het 

graag via: info@chitungulu.nl 

Het Bestuur van Stichting Chitungulu 

 

Leerlingen van Chilubezi dammen in de pauze 

 

 

 

 

 

Wij danken: 

� Onze donateurs in Nederland, Zambia, 

Duitsland, Zwitserland en Italië 

� Wilde Ganzen 

� Luambe Camp 

� Ambtenaren gemeente Bladel 

� Rotary Club Bladel, Reusel-De Mierden 

� Stichting De Paardestal 

� Stichting Uden WereldWijd 

� Afrika-Enga Koor 

� Stichting Alle Beetjes 

� Stichting Casterenshoeve 

� De Johanna Donk-Grote Stichting 

� De Hofsteestichting 

� Stichting Ontwikkelingshulp D.A.S. 

� Stichting Paulien 

� Nederlandse Vogelbescherming 

� Het Liliane Fonds 

� Stichting Afrikaanse Albino’s 

� Project Luangwa (Mfuwe, Zambia) 

� Comaco (Chipata/Lundazi, Zambia) 

� Chunyu Nursery (Mfuwe, Zambia) 

� Makolekole Drilling & Water Solutions 

� Awely / Red Caps program 

� Wieke Biesheuvel (Katete, Zambia) 

� Suntech (Lusaka, Zambia) 

 

 

 

De nieuwe klaslokalen voor Chilubezi community school 

werden in september 2017 in gebruik genomen 


