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Het verzorgde schoolterrein van Chilubezi Community School 

 

Beste Vrienden van Chitungulu, 

Inleiding 

Met veel plezier presenteren wij u ons verslag 

over ons veldwerk en onze bevindingen in 

Chitungulu in 2018. Een jaar waarin ons 

nieuwe Bijenproject een hoofdrol speelde, 

naast verdere begeleiding/uitbreiding van 

onze  bestaande projecten. Een jaar dat ook 

interessante ontwikkelingen belooft voor 

Chitungulu in de nabije toekomst. Wij 

schetsen hieronder eerst het recente, 

algemene beeld, en gaan daarna in op onze 

projecten. Veel leesplezier! 

Algemeen 

Na het gunstige regenseizoen van 2016/2017 

vielen de regens van het afgelopen seizoen 

wederom teleurstellend uit voor de regio rond 

Chitungulu. Het telen van mais, waarvan in 

Zambia het basisvoedsel ‘nsima’ wordt 

gemaakt, blijkt in Chitungulu door het grillige 

weerspatroon steeds problematischer te 

worden. Veel inwoners van Chitungulu dienen 

hun tekorten aan maismeel aan te vullen via 

ruilhandel en/of de teelt van cash-crops 

waarmee geld kan worden verdiend om mais 

te kopen. Eén van deze cash-crops, de teelt 

van hete pepers, die in Chitungulu in 2016 

werd geïntroduceerd door de Franse NGO 

Awely, is inmiddels goed ingeburgerd. De hete 

pepers zijn van uitstekende kwaliteit en er 

wordt een goede prijs voor geboden. Toch 

blijft de katoenteelt, problematisch vanwege 

het gebruik van schadelijke pesticiden, nog 
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steeds een belangrijke bron van inkomsten 

voor de inwoners van Chitungulu. Gelukkig 

zien wij ook een groeiende belangstelling voor 

het opzetten van moestuinen, een goede 

alternatieve bron van inkomsten voor steeds 

meer families. Naast de aanhoudende droogte 

heeft de bevolking in de regio te maken met 

toenemende overlast door olifanten. Het 

wordt de komende jaren belangrijk om met 

passende maatregelen ervoor te zorgen dat de 

overlast door olifanten niet uit de hand loopt. 

Verder is er op politiek niveau beweging 

gaande in de regio. De president van Zambia 

heeft een bezoek aan Chitungulu gebracht om 

plannen voor een nieuwe districtsindeling 

bekend te maken. De verwachting is dat met 

het creëren van een nieuw district diverse 

overheidsdiensten beter binnen het bereik 

komen van de inwoners in en rond Chitungulu. 

Ook qua communicatie-infrastructuur werkt 

de overheid aan verbetering: zo is men thans 

bezig om in Chitungulu twee grote zend-

masten te bouwen. Toegang tot het internet 

wordt daarmee voor de inwoners van 

Chitungulu een nieuwe realiteit. Onze project-

coördinator was dit jaar in Chitungulu in de 

periode juni-augustus. De rest van deze 

Nieuwsbrief gaat in op onze projecten die in 

deze periode werden begeleid. 

Onderwijs: steun aan community schools 

Chilubezi Community School 

Sinds de afronding van de bouw van drie 

nieuwe klaslokalen in 2017, is Chilubezi 

community school veranderd in een levendig 

leercentrum. Een team van gemotiveerde 

leerkrachten, ruime, aantrekkelijke klaslokalen 

en het gebruik van moderne leermiddelen 

heeft ervoor gezorgd dat de school meer 

leerlingen heeft aangetrokken. Op de goed 

uitgeruste schoolbibliotheek komen ook 

middelbare scholieren af, die in de leeszaal 

een rustig plekje vinden. Verder biedt een van 

de onderwijzers een alfabetiseringscursus aan, 

waar vooral vrouwen gebruik van maken. 

Vrijwel dagelijks is het tussen 16.00 en 18.00 

uur nog steeds druk op het schoolterrein: in 

deze koele uren voor zonsondergang komen 

kinderen graag voetballen en, sinds kort, ook 

volleyballen.  

In 2018 hebben wij voor Chilubezi het 

tabletproject uitgebreid zodat de school nu 

over 10 iSchool tablets beschikt, waarmee de 

kinderen in groepjes lessen kunnen volgen in 

taal en rekenen. Tijdens een competitie tussen 

de basisscholen van Chitungulu bleek dat 

vooral de leesvaardigheid van de leerlingen 

van Chilubezi door het gebruik van de iSchool 

tablets flink is verbeterd. 

 
Leerlingen in groepjes aan de slag met tablets 

Chocha Primary School 

Voor zusterschool Chocha community school 

was het dit jaar een bijzonder jaar: de school 

is gepromoveerd tot een Zambiaanse over-

heidsschool, en gaat voortaan verder onder de 

naam Chocha Primary School. Er zijn twee 

nieuwe, ervaren leerkrachten aan de school 

toegewezen, die samen met het bestaande 

onderwijzersteam van vrijwilligers verder 

werken aan verbetering van het onderwijs op 

deze school. De District Education Board 

(onderdeel van het Ministerie van Onderwijs) 

heeft ons laten weten prijs te stellen op 



3 / 7 

 

              

continuering van onze hulp aan Chocha. Dit 

jaar is de verfklus voor het schoolgebouw vol-

tooid en zijn alle klaslokalen voorzien van 

raamkozijnen.    

Het nieuwe gezicht van Chocha Primary School 

Chocha heeft dit jaar 2 iSchool tablets ont-

vangen om mee te experimenteren. Bij goede 

resultaten wordt deze school in 2019 met 8 

extra tablets uitgerust. Daarmee zijn Chilubezi 

en Chocha vooralsnog de enige scholen in 

Chitungulu waar leerlingen gebruik kunnen 

maken van tablets als additioneel leermiddel. 

Bouw kleuteropvang 

 

Kleuteropvang op Chilubezi: bouw voltooid in augustus 2018 

Voor beide scholen, Chocha en Chilubezi, 

hebben wij dit jaar twee kleuteropvang-

ruimtes gebouwd op de schoolterreinen. De 

kleuters worden begeleid door vrijwilligers uit 

de gemeenschap.  

Schoolmoestuinen 

Met de schoolmoestuin die in 2017 voor 

Chilubezi werd opgezet, zijn goede resultaten 

bereikt. Kinderen die de tuin dit jaar hebben 

verzorgd, mochten de geteelde groenten mee-

nemen naar huis. Daarnaast zijn de groenten 

gebruikt voor een experiment met school-

lunches (soep) voor de leerlingen. Deze bleken 

zeer populair. Het komende regenseizoen 

worden opnieuw pigeon peas en cow peas op 

het schoolterrein aangeplant zodat de 

leerlingen volgend jaar in de wintermaanden 

regelmatig een voedzame soep kunnen eten. 

De aanleg van de schoolmoestuin voor Chocha 

is onlangs begonnen en wij verwachten dat 

ook deze school in 2019 schoollunches kan 

aanbieden. 

 
Schoolmoestuin Chilubezi – oefening in biologisch tuinieren 

Sport  

De twee volleybalnetten die dit jaar werden 

verstrekt aan Chocha en Chilubezi zijn door de 

leerlingen zeer enthousiast ontvangen. Zowel 

bij het voetballen als bij het volleyballen wordt 

regelmatig gespeeld met gemengde jongens/-

meisjesteams. Aan beide scholen is ook een 

ruime hoeveelheid sportkleding uitgereikt. 

Volleybal: nieuwe populaire sport voor meisjes en jongens 
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Training van onderwijzers 

Dit jaar is een laatste onderwijzer ge-

selecteerd voor ons Teacher Training Program 

voor Chocha en Chilubezi. Met deze laatste 

onderwijzer, die inmiddels met de opleiding is 

begonnen, zijn alle daarvoor in aanmerking 

komende vrijwilliger-onderwijzers van Chocha 

en Chilubezi in staat gesteld hun onderwijs-

bevoegdheid te behalen. Naast de twee in 

2017 afgestudeerde onderwijzers, hebben wij 

nu nog vier onderwijzers in training, waarvan 

er twee eind dit jaar afstuderen.  

Een passend alternatief is gevonden voor de 

twee onderwijzers en oprichters van Chocha 

en Chilubezi die vanwege hun leeftijd niet 

meer worden toegelaten tot een pabo-

opleiding. Het plaatsvervangend hoofd van 

Chocha volgt een éenjarige kleermakers-

cursus, waarna zij zich met een collectief van 

vier vrouwen  wil toeleggen op het maken van 

schooluniformen. De hoofdonderwijzer van 

Chilubezi, die een achtergrond heeft als 

timmerman, ontvangt bij zijn terugtreden in 

2019 twee gereedschapskisten, zodat hij zich 

met een collectief van 3 mannen kan toe-

leggen op het maken van (school) meubilair. 

Op deze manier zijn de twee grondleggers van 

Chocha en Chilubezi ook na hun ‘pensionering’ 

toch nog verbonden met ‘hun’ scholen. 

Onderwijs: Sponsorship program leerlingen 

Dit jaar is via ons Sponsorship Program de 

middelbare schoolopleiding van vijf meisjes en 

vier jongens gefinancierd. Een meisje dat in 

2016 uitviel door zwangerschap, heeft haar 

schoolopleiding hervat. Eind volgend jaar 

studeren de eerste twee van onze ge-

sponsorde leerlingen af. Een bijzonder 

moment voor henzelf, maar natuurlijk ook 

voor onze stichting!  

7 van de momenteel 9 gesponsorde middelbare scholieren 

Onderwijs: Promotie meisjesonderwijs 

In 2018 hebben wij 50 sets wasbaar maand-

verband van de lokale NGO ‘Project Luangwa’ 

verstrekt aan het meisjesstudentenhuis van de 

middelbare school Lumimba in Chitungulu.   

Inkomen-genererend: Pluimveeproject 

Door een uitbraak van de endemische 

Newcastle vogelziekte zijn dit jaar veel 

scharrelkippen in Chitungulu omgekomen. 

Ook onze kippenrennen voor scharrelkippen 

werden getroffen. Men is bezig de kippen-

populaties weer op te bouwen.  We hebben 

dit jaar voor drie wijken in Chitungulu ruim 

voldoende vaccins ter beschikking gesteld. 

Gelukkig hebben de legkippen de uitbraak van 

de vogelziekte overleefd. Met de houders van 

de twee kippenrennen voor eieren zijn 

gesprekken gevoerd over verdere verduur-

zaming van het project. Om de externe 

afhankelijkheid zoveel mogelijk verder te 

minimaliseren, is besloten om met ingang van 

2019 te experimenteren met zelfgemaakt 

kippenvoer voor de leghennen. Vanwege de 

grote vraag naar eieren in Chitungulu, is het 

kippeneierenproject uitgebreid met éen extra 

kippenren voor een tweede weduwe, die de 

afgelopen jaren goed heeft samengewerkt 

met de twee legkippenhouders.  
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Inkomen-genererend: Biologische groente-

teelt 

De families die wij sinds 2012 hebben begeleid 

met de biologische groenteteelt, vervullen een 

goede voorbeeldfunctie voor de rest van het 

dorp. De moestuinen in Chitungulu trekken 

inmiddels ook klanten uit naburige dorpen 

aan, waar het moestuinieren nog geheel in de 

kinderschoenen staat. Dit jaar werden twee 

handpompen en een voetpomp ter beschik-

king gesteld aan drie families die al enige tijd 

succesvol bezig zijn met biologisch tuinieren. 

Om de overlast van olifanten tegen te gaan, 

zijn een tweetal moestuinen voorzien van een 

Beehive Fence in het kader van ons nieuwe 

Bijenproject. Een derde tuin is voorzien van 

lampen. Ook andere barrières zijn aangelegd, 

zoals de aanplant van ondoordringbare 

Acaciasoorten. Het gaat voorlopig om 

experimenten. Twee tuinders zijn begonnen 

met de aanleg van een regenwateropvang-

systeem; de impact hiervan wordt volgend 

jaar beoordeeld. Tenslotte zijn vier be-

ginnende tuinders dit jaar begeleid met 

voorlichting over biologisch tuinieren. Naast 

een beginnerszaaipakket zijn deze tuinders 

ook voorzien van diverse jonge boompjes om 

in en rond de tuin te planten. Dankzij de 

Vegetables & Crafts Shop hebben verschil-

lende moestuinen dit jaar regelmatig bezoek 

gehad van belangstellende toeristen. 

Overig inkomen-genererend: Bijenproject 

Na enkele jaren van voorbereiding is dit jaar 

het Bijenproject opgestart. Dit nieuwe project 

heeft twee doelen: het is 1) een inkomen-

generend project waarmee bijenhouders geld 

kunnen verdienen met de verkoop van honing 

en bijenwas, en 2) een strategie om overlast 

door olifanten te beperken voor de biolo-

gische tuinders. Bij dit tweede doel hebben wij 

dankbaar gebruik gemaakt van de adviezen 

van Dr. Lucy King van het project Save the 

Elephants in Kenya. Daarnaast heeft het werk 

van Philip Chandler (auteur van The Barefoot 

Beekeeper) en Les Crowder ons geïnspireerd 

te zoeken naar meer biodynamische, ecolo-

gisch-verantwoorde, methoden van imkeren. 

 

Voor wat betreft het inkomen-genererende 

aspect van het Bijenproject is gefocust op de 

armste wijk van Chitungulu. Er werden bij-

eenkomsten en workshops georganiseerd, 

lokaties voor de bijenkasten werden beoor-

deeld op geschiktheid, en uiteindelijk werden 

er bij 18 families in totaal 40 bijenkasten van 

het type Kenya Top-Bar Hive geplaatst. Er zijn 

bij het plaatsen van de kasten maatregelen 

genomen om de kasten te beschermen tegen 

plundering door de honingdas, die een grote 

belager is van bijenkasten. Als onderdeel van 

het project is er zaaigoed verstrekt van dracht-

planten die in de wintermaanden bloeien, 

zoals de Moringa oleifera en de voedzame 

pigeon peas, zodat er voor de bijen een 

nagenoeg constant aanbod van nectar en 

stuifmeel is. De nieuwe bijenhouders is 

gevraagd de aankoop van de bijenkast in drie 

jaarlijkse termijnen terug te betalen. Het ligt in 

de bedoeling de imkers de komende jaren 

verder te helpen met hun uitrusting, zoals 

imkerpakken, beitels en hygiënische emmers 

voor het oogsten van de honing. Ook helpen 

we mee bij het vermarkten van de honing met 

onder andere een aantrekkelijke verpakking.  
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Tien van de veertig geplaatste bijenkasten 

werden in Beehive Fences opgesteld langs 

twee groentetuinen. In deze opzet zijn de 

bijenkasten onderling verbonden door een 

smalle, loshangende ketting die ervoor zorgt 

dat de kasten zwaaien zodra een olifant er 

tegenaan loopt (boze bijen zorgen er dan voor 

dat de olifant snel rechtsomkeert maakt). 

 

De eerste Beehive Fence in Chitungulu 

Het Bijenproject is zeer enthousiast ont-

vangen. Uiteraard is de bijenhouderij niet 

nieuw in Chitungulu. Wel hopen wij dat met 

het gebruik van de Top-Bar Hive, als alter-

natief voor de ‘traditionele’ holle boomstam, 

imkers nieuwe inzichten verwerven in een 

ecologisch-verantwoorde manier van bijen-

houden. Verder is de deelname van vrouwen 

in dit project nieuw voor Chitungulu, waar het 

imkeren tot nu toe een bezigheid van mannen 

is. Uiteraard was het goed om te zien dat de 

honingbijen zelf ook enthousiast reageerden: 

sommige kasten waren al binnen éen dag 

bezet. Wij kijken uit naar het vervolg van dit 

project.  

Overig inkomen-genererend: Vegetable & 

Crafts Shop  

Shopkeeper Elisabeth voerde dit jaar weer de 

regie over de ‘Vegetable and Crafts Shop’, die 

vooral vanaf juli veel belangstellende toeristen 

trekt. Een van de onderwijzers van Chilubezi 

zorgde voor uitbreiding van het assortiment 

met zijn kunstig geverfde ‘monkey oranges’ 

(Strychnos spinosa).  

  

Natuureducatie 

Door tijdsdruk kon dit jaar in wat mindere 

mate aandacht worden besteed aan onze 

jaarlijkse Vogel ID-cursus. Wij zijn van plan om 

dat volgend jaar ruimschoots in te halen. Dit 

jaar werden diverse jongeren geïnterviewd 

voor een training als veldgids, en een aantal 

van hen is zich aan het voorbereiden op onze 

cursus in 2019.  

Overige projecten: Lampen op zonne-energie 

De gesubsidieerde verkoop van leeslampen op 

zonne-energie blijft onverminderd populair.  

Overige projecten: Steun aan Albino’s 

Het gaat goed met Daina, het albino-meisje 

dat sinds januari 2018 naar de lagere school 

gaat. Wij blijven de familie ondersteunen met 

zonnebrandcrème. 

Overige projecten: Boomaanplant 

Dit jaar werd begonnen met een voor 

Chitungulu nieuwe techniek voor het planten 

van bomen, die ons door bioloog Nico Ettema 

uit Uden werd aangereikt. Volgens deze 

methode wordt het plantgat bedekt met 

biologisch-afbreekbaar plastic in de vorm van 

een trechter, dat ’s nachts dauw opvangt 
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waardoor de plant ook in de droge maanden 

toch van vocht wordt voorzien. Wij hebben bij 

wijze van experiment een aantal dracht-

bomen volgens deze methode rondom enkele 

bijenkasten geplant (de Senna singueana en 

Cordyla africana). Het experiment wordt in 

2019 verder uitgebreid. 

 

Tenslotte.... Hartelijk dank! 

Langs deze weg willen wij graag iedereen 

bedanken die ons heeft geholpen onze 

projecten ook in 2018 te realiseren. Uit onze 

gesprekken die wij dit jaar voerden met de 

inwoners van Chitungulu,  bleek dat er grote 

waardering is voor de onderwijs/trainings-

projecten en de diverse inkomsten-gene-

rerende projecten. Gezien de interessante, 

nieuwe ontwikkelingen voor de regio die wij 

eerder in deze Nieuwsbrief schetsten, zullen 

wij ons graag blijven inzetten om deze  

projecten de komende jaren verder uit te 

breiden, met name voor jongvolwassenen. 

Wij houden u daarvan graag op de hoogte!  

 

Heeft u naar aanleiding van deze Nieuwsbrief 

vragen of opmerkingen, dan horen wij het 

graag via: info@chitungulu.nl 

Het Bestuur van Stichting Chitungulu 

 

 

 

Onze hartelijke dank aan: 

� Onze vrienden en 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 

� D’n Hof van de Toekomst, Uden 

� 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 

� Wieke Biesheuvel 

� Stichting Afrikaanse Albino’s 

� Project Luangwa (Mfuwe, Zambia) 

� Chunyu Nursery (Mfuwe, Zambia) 

� Makolekole Drilling & Water Solutions 

� Mama Rula, Chipata (beehives) 

� Awely / Red Caps program 

� Nico Ettema, bioloog 

� Suntech (Lusaka, Zambia) 

 

 

 

 


