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Inleiding 
 
SKN is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling in Nederland (ANBI) en in 2007 opgericht 
vanwege de Nederlandse betrokkenheid bij het beheer van Kasanka National Park in 
Zambia en de aanwezigheid van donateurs en fondsen in Nederland. De Stichting bestaat uit 
een bestuur met 5 onbezoldigde leden1, een Raad van Toezicht van 3 onbezoldigde leden 
en een aantal vrijwilligers die voor de stichting actief zijn.  
 
SKN werkt vooral samen met de Kasanka Trust Limited in Zambia die naast Kasanka NP 
ook verantwoordelijk is voor het beheer van Lavushi Manda National Park en wordt niet door 
de overheid aangestuurd. In dit opzicht is deze ‘Raad van Directeuren’ enigszins te 
vergelijken met Natuurmonumenten in Nederland, zij het dat de directeuren in Zambia 
functioneren op vrijwillige basis en niet voor hun inspanningen worden betaald. Er is wel een 
beheersovereenkomst gesloten met de Overheid, een zogenaamd Public-Private-
Partnership (PPP). De inkomsten worden gegenereerd uit ecotoerisme, donaties (o.a. van 
SKN en KTUK) en fondsen (Wereldbank, FFEM (Franse Overheid), World Land Trust en 
UNDP Climate Resilient Forestry Project). Er is een samenwerkingsverband getekend met 
Comacu (Community Market for Conservation) en er zijn besprekingen gestart met het 
Nederlandse African Parks voor het beheer van Lavushi Manda. 
 
Naast financiële ondersteuning voor verschillende activiteiten die door KTL worden 
ondernomen, draagt SKN eveneens bij met adviezen op allerlei gebied en bijvoorbeeld ook 
het verschepen van onderwijs- en andere materialen. 
 
In 2018 en 2019 wil SKN KTL vooral ondersteunen met investeringen die de 
zelfredzaamheid van KTL ten goede zullen komen en zich daarbij gaan richten op de 
verwezenlijking van projecten van 3 pijlers: 
 

• Ecotoerisme  

• Educatie  

• Natuurbehoud. 
 
 
Ecotoerisme 

Financiering van een tented Camp (David’s Camp) in Wasa Lodge bestaande uit een family 
unit en 2 of 3 2-persoons units. Deze nieuwe locatie in Kasanka voorziet in het gebrek aan 
verblijfsmogelijkheden voor buitenlandse en Zambiaanse bezoekers met een kleinere beurs. 
Het voldoet bovendien aan de groeiende vraag naar faciliteiten voor families met kinderen. 
SKN verwacht dat het opvullen van dit gat in de markt veel nieuwe toeristen kan aantrekken 
en er veel meer inkomen gegenereerd kan worden waarmee KTL zichzelf in de toekomst 
beter kan bedruipen. Uitgaande van een reële bezettingsgraad van tussen 30% en 40% 
zullen de inkomsten uit het toerisme naar het park op jaarbasis toenemen met 50 000 US$. 
Ook op de werkgelegenheid in de regio zal het een positief effect hebben waardoor de 
draagkracht van de mensen in de communities voor natuurbehoud en natuurbescherming 
toe zal nemen. De kosten worden begroot op 15000 US $ all-in.  

Educatie 

Lokale basisschool in Kasanka  

Onderhoud van de school en betaling salarissen van de leraren alsmede de financiering van 
goede leerlingen om het mogelijk te maken tot het volgen van vervolgonderwijs. Financiering 

                                                 
1 . Er is momenteel één vacature. 



 

 

 

wordt gedaan door Stichting Kathelijne’s Kinderfonds, bijdragen door schoolkinderen uit 
Steensel en een Belgische school. 

Community Education Programme:  

In 2016 brachten kinderen van 20 lokale basis scholen een bezoek aan Kasanka om het 
fenomeen van de vleermuismigratie te komen bekijken. Dit was een groot succes en het zou 
een positieve invloed kunnen hebben op de acceptatie van de lokale gemeenschappen met 
betrekking tot het natuurbehoud in de parken alsmede het aanvaarden en ondersteunen van 
het anti stroperij programma van KTL en de overheid als ook ouderen het park zouden 
kunnen bezoeken en ervaren. Per bezoekende groep bedragen kosten van verblijf en 
vervoer enz. 200 US $. SKN wil dit voor 10 groepen mogelijk maken en de kosten hiervoor 
dragen (2000 US $). 

Infrastructuur 

Constructie van een nieuwe slaapgelegenheid (slaapzaal) voor schoolkinderen die het kamp 
komen bezoeken en milieu educatie krijgen in een setting van wilde natuur. De bestaande 2 
dormitories (van elk 10 bedden) voldoen al lang niet meer aan de groeiende vraag van lokale 
scholen. Schoolkinderen die Kasanka komen bezoeken komen vaak van ver en blijven  
vanwege de veiligheid als het donker is in het park overnachten. Een nieuwe slaapzaal 
inclusief bedden, matrassen en beddengoed kost 6000 US $. SKN wil hiervoor fondsen gaan 
werven. 

Natuurbehoud 

Het samenstellen en uitgeven van een boek (gids) waarin de vogelsoorten en 
reptielensoorten staan beschreven van Kasanka NP en Lavushi Manda NP. Deze 
vogel/reptielen gids kan de kennis over Kasanka en Lavushi Manda onder de aandacht van 
een breed publiek brengen waardoor ecotoerisme naar de parken zal gaan toenemen door 
vogelspotters en reptielendeskundigen. SKN verwacht dat door het uitbrengen van zo’n boek 
wetenschappelijk onderzoek door Zambiaanse en buitenlandse onderzoekers zal worden 
aangemoedigd. Dit is niet alleen een inkomen genererende activiteit maar het genereert ook 
naamsbekendheid van de beide parken. SKN heeft een bedrag van 4500 euro in kas om dit 
boek te laten schrijven door de voormalige ecoloog van de beide parken Frank Willems. 
Vermoedelijke kosten bedragen 10 000 US $. 

Netwerken 

Om KTL te ondersteunen en haar eigen doelstellingen te verwezenlijken, onderhoudt SKN 
contacten met verschillende organisaties zoals het Platform Zambia, SOVON, 
Reisorganisaties Wildman Safaris en Mambulu Safaris en de zusterorganisatie Kasanka 
Trust UK in het Verenigd Koninkrijk. Er zijn contacten ivm fondsenwerving (UK, Fransen en 
BIS).  

Er is een Jaarverslag 2016 en 2017 en een Financieel Jaarverslag 2017 gemaakt. 


