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KVO Steensel steunt project in Zambia
Steenselnaor Frank Willems en zijn vrouw Inge Akerboom zetten zich sinds jonuari in Zambis in voor
het behoud en onderhoud von het Kqsanka Nationsl Park, en bieden steun aan verschillende projecten die gericht
zijn op een duurzsme ontwikkeling von de omgeving van het reservaqt. Elk joar schenkt de Katholieke Vrouwen-
organisatie Steensel een deel van de opbrengst van de kerstoctie ssn een goed doel. Dit joar gaat dat geld naar
twee gedreven jonge mensen die in het verre Afrtka bezig zijn hun idealen vorm te geven.

Door Leny SchuLte

Nadat Inge en Frank in 2007 zes weken l"ang vrijwilligers-
werk hadden verricht in het Kasanka National Park waren ze
'verkocht'. Frank, ats bioloog en vogelaar, wiLde a[ [anger een

tropisch regenwoud of nationaal park beheren. Inge, afge-
studeerd in de culturele antropotogie, zag verschillende mo-
gel.ijkheden om projecten op te zetten en die met de lokale
bevolking uit te voeren. Begin ditjaar bood het Kasanka Na-

tional Park hen de mogelijkheid die ze zochten.'n Stukje
achtergrondinformatie komt van de ouders van Frank. Jan en

Kitty WiLLems, die in juni een bezoek brachten aan Zambia.

Het was daar winter. overdag 10 graden Cetsius, 's nachts
tegen het vriespunt. "Niet het idee dat we van Afrika had-
den."

Kasanka Nafional Park

"Kasanka National Park met zijn oppervtakte van vierhon-
derdtwintig vierkante kitometer, een derde dus van Noord-

Brabant, werd in 1986 opgericht door de Engelsman David

Ltoyd, en wordt beheerd door de Kasanka Trust", vertett Kitty.
"Het is het eerste en enige particutiere park in Zambia. Er

zijn momenteel ruim tachtig mensen werkzaam. In 1990 is
een overeenkomst gesloten met het gouvernement om de

hele regio, een gebied waar zestigduizend mensen wonen,
duuzaam te ontwikkelen via de opbrengsten van het park.

Toeristen, fondsen en giften maken dat mogeLijk. Bittere
noodzaak, want het gros van de mensen leeft onder de ar-
moedegrens." Jan gaat verder: "De Zambianen zijn een volk
van jagers en vissers, maar stropen en overbevissing hebben

veel kwaad gedaan. Daarom richt de Kasanka Trust zich op de

ontwikkeling van duurzame landbouw en veeteelt, en sti-
muleert de kunstniiverheid. Verder steunt de trust onder-

wijsprojecten. Deze houden in: het herstel en de bouw van

njeuwe schootgebouwen, maar ook de betaling van [eer-
krachten en de sponsoring van scholieren. Het basisonderwijs

in Zambia is wetiswaar vrij toegankeLijk, maar de ouders moe-

ten wel het schooluniform. de boeken, pennen en vijftien
dottar schootgeld perjaar betaten. Mjddehare scholieren be-

taLen vijftig dotlar schootgel"d per jaar, een kap'itaal als je be-

denkt dat het minimumtoon maar 66n dottar per dag is, en

driekwart van de mensen geen werk heeft! Daar komen ook
nog kost en onderdak bij, wat de som op zowat vijfhonderd
dollar perjaar brengt. Vaak laat een hel"e fumitie daarom maar

66n jongere doorstuderen. Nog een beLangrijk project: in
Chatito is inmiddets een gezondheidscentrum gereatiseerd en

auto's van het park worden gebruikt om afgetegen dorpen te
bezoeken om de mensen te vaccineren."

AltemaaI zaken waarvoor Inge haar managementtatent en

contactuele eigenschappen optimaal kan gebruiken. De taken
van natuurmens Frank gaan in een iets andere richting. Hij
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begeleidt toeristen. scoutinggroepen die het stropen tegen-
gaan, geeft voorlichting, en werkt aan verbeteringen in het
Kasanka National Park. Maar zijn grootste taak, die een stap-
penptan van vierjaar vergt. is het hersteften van het op een
afstand gelegen Lavushi Manda National Park, dat ook on-
derdeel uitmaakt van de Kasanka Trust. Kitty: "Dit park van
vijftienhonderd vierkante kilometer is totaal leeg gestroopt
en beroofd. Er is totaal geen infrastructuur. We zijn ats eer-
sten met de auto het park doorgestoken, en hebben de route:
veel bos, vlakten, en een berggedeette op gps gezet. 0ver
zestig htometer hebben we anderhatve dag gedaanl De fi-
nanciering van de herstetwerkzaamheden geschiedt voor een
groot gedeelte door de Weretdbank. Momentee[ wordt nog
bekeken of ook het Wereld Natuur Fonds een ander gedeelte
van het park mede gaat beheren." Ook de tweejaar geteden

opgerichte stichting Kasanka Nedertand - in het leven ge-

roepen door oud-vrijwitligers en betrokkenen - ondersteunt
het goede doel dat de Trust naleeft. Voor wie interesse heeft:
www.kasanka.nt.

Namen

Tambia, het vroegere Noord-Rhodesi6. is sinds1964 onaf-
hanketijk. Engets is nog steeds de officidte taat. Er bestaan
veel inheemse djalecten. maar Bemba is het belangrijkste. In
Bemba kennen ze de letter'r/ niet. Kitty moet erom lachen.
"Frank wordt daar'bwana' (titeL van respect) Flanky ge-
noemd, en Inge Inga. Maar de mensen. ook kinderen. zijn er
trots op hun namen. Ze bezitten zo weinig anders... Ze krij-
gen vaak namen van dagen, bijvoorbeetd Monday, Friday.
maar ook van plaatsen zoats Boston, Brighton. Ook bijzon-
der: Gift. Jonas, Clifford, en Kellv."

Natuur
De natuur in het betrokken stuk Zambia, dat het zo verdient
om te worden beschermd, maakt op bezoekers uit de hele
wereld grote indruk. Het park bestaat uit schitterende bos-
gebieden, moerassen, rivieren en meren. Er leven vele soor-
ten dieren zoals antitopen, nijlpaarden, jakhatzen,
krokodil"l.en en zetfs olifunten. De rijkdom aan vogels, meer
dan vierhonderdtw'ntig soorten, is enorm. Aan het begin van
de regentijd treft men er miljoenen grote vteermuizen aan.
Frank heeft eens, tot grote vreugde van enkete vogelaars uit
Thaitand. een schoenbekooievaar gespoU een dier waarvoor
ze speciaal naar Zambia waren afgereisd. Frank en Inge hou-
den op hun website http://ingefrankinzambia.blogspot.com
een lijst bij van de fauna die ze met eigen ogen gezien heb-
ben, en die bestaat heel wat regets.

Kitty en Jan Wiltems hebben kunnen constateren dat hun
kinderen in Zambia gemotiveerd zijn om hun aandeel te [e-
veren in de vooruitgang van dat [and. Ze weten nu, dat Fnnk
en Inge na bijna eenjaar, nog geen spijt hebben van hun be-
slissing om in Kasanka te gaan wonen, hoewel "'n Duveltje
met vrienden in ons stamcaf6 in Nijmegen zou 66k wel weer
heertijk zdn." Ze weten, dat er a[ dingen zijn bereikt, maar
dat er nog heel veel moet gebeuren. Het steentje dat het
Steenselse thuisfront via de kerstactie bijdraagt aan het be-
reiken van de door Frank en Inge gestelde doelen, is voor
Afrikaanse begrippen zetfs een steen. De twee ideatisten in
Kasanka waren blij verrast met het Steensetse initiatief, en
hopen dan ook dat de actie van de KVO kan rekenen op veel
bijvaL.

Maandag 15 december komen leden van de KVO in Steensel
aan de deur met zelfgemaakte kerststukjes. In De Hti[ekes
wordt bovendien tussen 11.00 en 18.00 uur een verkoop-
stand ingericht.
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