
Cornelie in Afrika 
Nieuwsbrief April 2010 

 
SKN mede-oprichter Cornelie van der 
Feen vertrok in mei 2009 wederom 
naar Zambia. Ze begon als vrijwilliger 
fondsenwerving en PR en eindigde als 
parkmanager... 
 
 
 

Koninklijk bezoek 
Het lijkt goed te gaan met het wildleven in Kasanka National Park. Hoogtepunten 
waren het aantreffen van een leeuwenspoor (een nachtelijk bezoek van een leeuwin 
naar later bleek), vele olifanten met babies, jakhalzen en hyena’s. De witte duiker 
werd een goede bekende van mij, op mijn dagelijkse ochtendwandeling uit het kamp. 
Het gaat verbazingwekkend goed met de puku en de sitatunga (antilopen) die toch 
veel te lijden hebben van de stroperij. Helaas vonden we dit jaar een record aan 
strikken…en karkassen van antilopen die een langzame verstikkingsdood vonden… 
 
Eind oktober kwamen de vleermuizen weer massaal aanvliegen. Het blijft immer een 
indrukwekkend spektakel - de grootste zoogdiermigratie ter wereld. Mijn idee van een 

exclusievevleermuis excursie - onder leiding van een 
gespecialiseerde gids - was een groot succes. In een 
kleine groep, met dekking van het moerasbos, kun je 
tot in het hart van de kolonie komen zonder de dieren 
te verstoren. Er waren twee excursie varianten: ‘s 
ochtends vroeg voor zonsopgang het bos in en 
vervolgens wachten tot de vleermuizen terug komen 
van hun nachtelijke fourageertocht (ook super om de 
vogels te horen ontwaken), of laat in de middag de 
massale uittocht van de vliegende honden bekijken -
onder het genot van een G+T (red. Gin and Tonic, 
foei). Beiden belevenissen om nooit te vergeten!  
 
Veel bezoekers jong en oud raakten niet uitgepraat  over 
de vleermuizen excursie 
 

 
Leven tussen stad en platteland 
Om meer fondsen binnen te halen besloot de Trust zich mede te richten op het lokale 
bedrijfsleven. Ook in Zambia worden bedrijven zich steeds meer bewust van hun rol 
in klimaatverandering, duurzaamheid en dergelijke. Daarom ontwikkelden we een 
sponsorprogramma voor bedrijven: in ruil voor financiële of materiële steun promoten 
wij de naamsbekendheid van het bedrijf. We richten ons vooral op grotere 
internationale bedrijven met een Zambiaanse branche, zoals banken en 
oliemaatschappijen. We hadden al wat kleine successen maar helaas gaat het niet zo 
makkelijk als ik hoopte. Waarschijnlijk is het een kwestie van lange adem, investeren 
in relaties en volhouden…Ondertussen behaalden we wel een geweldig resultaat bij 



de Finse ambassade: dankzij een donatie van E 49.500 kan het Kasanka 
bevolkingsproject weer een jaar verder! 
Vanwege mijn bezigheden in de stad zag mijn leven in Zambia er anders uit dan 
voorgaande jaren. Ik reisde veel heen en weer tussen Lusaka en het park. en genoot 
van de afwisseling tussen het park en de stad. In Lusaka wonen veel goed opgeleide 
Zambianen en het is super interessant om de ontwikkelingen daar mee te maken. Mijn 
twee nieuwe Zambiaanse vriendinnen in Lusaka zijn pittige dames en de 
ontmoetingen met hen zijn zeer inspirerend! 
 
Nieuwe park manager.. 
Eind september liet Edmund Farmer weten op te willen stappen als parkmanager. Mij 
werd gevraagd het vacuüm in te vullen. Daar sta je dan opeens leiding te geven aan 80 
man, en de volgende dag een rij personeel voor de deur om een salaris verhoging te 
vragen of anderszins een goede deal te sluiten (!). Ik vond het leuk om te doen, heb 
veel geleerd maar ben blij dat ik per 1 april 2010 het stokje kon overdragen aan een 
nieuwe manager. 
 
& een nieuw bestuur 
De organisatie van de Trust is het afgelopen jaar flink onder handen genomen. Het 
bestuur bestond al jaren uit dezelfde kleine groep leden. Ik heb mij sterk gemaakt 
voor uitbreiding van het bestuur – inclusief Zambiaanse leden – en herziening van de 
statuten. En wat je roept moet je zelf doen, anders gebeurt er niets (dat is niet alleen 
zo in Afrika ☺). Inmiddels zijn er zes nieuwe bestuursleden toegetreden waarvan vier 
Zambianen. Deze mensen – werkzaam in het bedrijfsleven, natuurbescherming en 
toerisme - brengen een belangrijk netwerk met zich mee. Op de eerste vergadering 
werden meteen al kritische vragen gesteld en kregen we waardevol advies over 
personeelszaken waar we al jaren mee worstelden. Hopelijk leidt dit nieuwe 
enthousiasme ook naar nieuwe financieringsbronnen!   
 
Verkiezingen bevolkingsraad 
Over het bevolkingsproject zijn een paar leuke weetjes te melden: de Kafinda CRB 
(Bevolkingsraad voor Natuurbescherming) organiseerde – voor de eerste keer - 
officiële verkiezingen in alle dertien dorpsdistricten. Dit vergde zeker een jaar 
voorbereidingen maar het resultaat mocht er zijn. De opkomst was groot: een teken 
dat de CRB veel meer bekend is en gewaardeerd wordt. Waarnemers bevestigden dat 
de verkiezingen eerlijk verlopen waren. Een prestatie van formaat! 
De volgende stap is het trainen en begeleiden van 135 nieuwe leden, verdeeld over 
veertien committees. Ondertussen wordt ook druk gewerkt aan het trainen en 
begeleiden van boeren in alternatieve inkomsten bronnen: bijenhouden, chilli en 
visproduktie. Het werk van de KasankaTrust Zambia is nog lang niet klaar… 
 
Educatie 
Tijdens een feestje op de Kapepa 
Community School is het schilderij van de 
Eloutschool – gekocht tijdens het benefiet 
Kunst in Tuin en gedoneerd door de families 
Soesbergen, Duijn en Willems -  officieel 
overhandigd.  
 

Een schilderij cadeau uit Nederland! 



 
De school is nu de eerste in de Chiefdom en misschien wel in de hele provincie met 
een buitenlands schilderij als decoratie! Kapepa School is nog steeds zeer populair 
onder de jonge (en oude) leerlingen, nu al met vier klassen, drie leerkrachten en 
cursussen voor analfabeten, boeren en vrouwengroepen.  
Goed nieuws is er ook voor de Kasanka School. Het Kathelijne Kinderfonds sponsort 
gedurende een jaar het salaris en de verdere opleiding van de twee leerkrachten, welke 
op hun beurt groep 1-3 lesgeven. Hetzelfde fonds sponsort ook vijf veelbelovende 
arme kinderen naar de middelbare school.  
 
Wie is de sterkste? 
Het onderwerp tovenarij blijft fascineren. Zo kwamen we te weten dat stropers zich 
kunnen beschermen tegen wildwachters met hekserij, maar andersom kan dat ook. 
Amuletten verstopt onder de kleding zijn het meest populair. Bij een treffen in de 
bush kan een sterk tovermiddel belangrijker zijn dan de fysieke conditie.  
Mijn collega Fredrick Mbulwe geeft inmiddels ‘transformatie classes’ in de dorpen. 
Hij demonstreert de trucs van tovenaars, laat zien dat tovenarij ook maar gewoon 
mensenwerk is en dat alles draait om geloof en bangmakerij. Het initiatief voor de 
lessen komt van Fredrick zelf. Ik heb groot respect voor hem, want veel goed 
opgeleide Zambianen geloven stiekum toch nog in tovenarij. Anti-tovenarij lessen 
zijn vaak een stap te ver voor velen.  
 
Stichting Kasanka Nederland 
Ook in Nederland is in 2009 flink aan de weg getimmerd door de leden van de 
Stichting Kasanka Nederland. De Wereldwinkel Heiloo organiseerde op 9 mei een 
informatiedag ter gelegenheid van hun 25-jarig bestaan en doneerde de dagopbrengst 
aan Kasanka. De nieuwe vrijwilligster Hedwig verheugde ons allen door een Vroege 
Vogels radio-interview te regelen met Frank en Inge (Kasankamedewerkers op verlof 
in Nederland). De stand op de Amsterdamse Stadsvogelmarkt diezelfde dag (29 Mei) 
werd goed bezocht, mede dankzij dit 
interview! Tijdens dit evenement meldde ook 
Hanneke van der Aalst als nieuwe 
vrijwilligster aan. Hanneke en haar man 
werkten jarenlang in Zambia en logeerden 
regelmatig in Kasanka.  
 
 

Het SKN team met Frank en Inge op de 
Amsterdamse Stadsvogelmarkt 

 
De nieuwe Kasanka reisfolder vond veel aftrek op de SOVON vogelmarkt in 
Nijmegen (28 November). Mambapoint.tv publiceerde een leuk filmpje over het werk 
van Frank en Inge in Zambia.  
 
De belastingdienst inspecteerde de boeken van de Stichting tijdens een bezoek in 
November. SKN behoudt de ANBI status zodat uw giften aftrekbaar blijven! Ook in 
2010 blijft SKN zich inzetten voor natuurbehoud en duurzame ontwikkeling. 
Speerpunt voor dit jaar is het in het veld houden van de wildwachters. Uw hulp is 
daarbij onontbeerlijk. Heeft u een leuk idee voor een aktie of wilt u meehelpen als 
vrijwilliger? Wij horen het graag! 


