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Inleiding 
 
Kasanka is een nationaal park in Zambia, bestuurd in Zambia door een raad, de ‘Kasanka 
Trust Limited’ (KTL). Het beheer van het park heeft drie pijlers: natuurbescherming, 
ontwikkelingswerk en toerisme. De Kasanka Trust wordt vanuit Nederland (SKN) en het 
Verenigd Koninkrijk (KTUK) ondersteund en gesponsord.  
 
KTL, gevestigd in Lusaka, is een non-profit instelling. Het bestuur bestaat uit zes 
onbezoldigde directeuren en wordt geadviseerd door een raad van 20 leden, eveneens 
vrijwilligers. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor alle aspecten van planning en 
beleidsvorming in en rond het Kasanka National Park (NP). Naast Kasanka NP beheert de 
Kasanka Trust ook Shoebill Island Camp in het Bangweulu wetland, en is zij in 2012 gestart 
met het beheer van het 
aanpalende Lavushi Manda NP, 
daartoe in staat gesteld door een 
subsidie van de Wereld Bank en 
middels een beheersovereenkomst 
met de Overheid, een zogenaamd 
Public-Private-Partnership (PPP) 
model. De Kasanka Trust wordt 
gefinancierd door inkomsten uit 
ecotoerisme en donaties en 
fondsen van de Nederlandse en 
Britse Trusts. Daarnaast zijn er 
jaarlijks nog donaties en 
schenkingen van andere personen 
en nationale en internationale 
fondsen.  
 
De Kasanka Trust (UK) is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling in het Verenigd 
Koninkrijk met een raad van zeven onbezoldigde raadsleden en een secretaris. De raad 
vergadert in Londen en is voornamelijk betrokken bij fondsenwerving voor activiteiten in 
Zambia. Ze draagt ook nu en dan bij met adviezen en het beschikbaar stellen van materieel.  
 
Stichting Kasanka Nederland (SKN) is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling in 
Nederland (ANBI). SKN is in 2007 opgericht vanwege de Nederlandse betrokkenheid bij het 
beheer van Kasanka NP en de aanwezigheid van donateurs en fondsen in Nederland. De 
Stichting (SKN) bestaat uit een bestuur met 5 onbezoldigde leden, een Raad van Toezicht 
van 3 onbezoldigde leden en een aantal vrijwilligers die voor de stichting actief zijn. De 
Stichting draagt eveneens bij met adviezen aan de Kasanka Trust in Zambia en het 
verschepen van onderwijsmateriaal. 
 
 



Stichting Kasanka Nederland 
 
Leden van het bestuur waren in 2015: Ben Daemen (voorzitter), Bart van der Feen de Lille 
(penningmeester), André Boon (secretaris), Charlotte Philippona (lid). 
De Raad van Toezicht bestond uit: Prisca Duijn, Kajetan Hetzer. Frank Saris was lid tot en 
met 12 juli. 
De vrijwilligers zijn: Peter van Rossum, Hanneke van Aalst, Hedwig Ens, Cornelie van der 
Feen de Lille en Eva Meurs. 
 
Het bestuur is in 2015 vijf keer in een open bestuursvergadering bijeen geweest (07-01, 26-
02, 17-04, 06-08 en 21-08). Daarnaast vond er veelvuldig e-mailverkeer plaats om praktische 
zaken te regelen. Naast de werkzaamheden van het bestuur en de raad van toezicht waren 
de volgende werkgroepen actief: 
 
Werkgroepen 
 

 werkgroep Fondsenwerving, bestaande uit Hanneke van Aalst en Hedwig Ens en 
Cornelie van der Feen de Lille. Stichting Kathelijne’s Kinderfonds doneerde 5993 
Euro voor faciliteiten voor de educatie projecten van Kasanka. 

 werkgroep Websitebeheer. Peter van Rossum heeft de website regelmatig 
bijgewerkt. De website is onze voornaamste informatiebron voor contacten in 
Nederland.  

 
Fellowship Proposal 

 
Ecotoerisme is een belangrijke pijler voor de 
financiering van het beheer en de 
natuurbescherming van Kasanka NP, 
Lavushi Manda NP en Shoebill Camp in 
Bangweulu alsmede voor de Community 
Development van de omliggende 
gemeenschappen en dorpen.Door het 
uitbreiden en moderniseren van de 
bestaande faciliteiten op de locaties voor 
ecotoerisme kunnen de opbrengsten worden 
geoptimaliseerd. Om dit te bereiken heeft 
Kasanka Trust Zambia naast het in 2014 

opgerichte Kasanka Fellowship voor individuele personen in 2015 eveneens een Corporate 
Fellowship geïnitieerd bestemd voor organisaties en bedrijven. Door te investeren in 
accommodaties in de parken t.b.v. ecotoerisme zoals het bouwen van chalets en tenten kan 
op de lange termijn de natuurbescherming van de parken en de community development van 
de omliggende dorpen worden veiliggesteld. Investeerders krijgen voor hun investering een 
aantal kortingen.  
Het Kasanka Fellowship Program kwam door nauwe samenwerking (advisering) met SKN tot 
stand. Het werd in 2015 op grote schaal verspreid onder mensen die Kasanka bezochten of 
die eerder aangaven geïnteresseerd te zijn in het wel en wee van Kasanka. 
 
Terugkoppeling beleidsplan 
 
De opbrengsten uit de donaties werden voornamelijk besteed aan wildwachters, scholieren 
en leerkrachten en faciliteiten voor de lokale school.  
 



Professionalisering fondsenwerving 
 
Om minder afhankelijk te worden van de individuele inbreng en om SKN minder afhankelijk 
te maken van de bijdrage van ‘vrienden en familie’ heeft SKN contact gehad met Martine 
Stoppelenburg van Bureau Internationale Samenwerking (BIS). SKN wil onderzoeken op 
welke manier BIS ons kan ondersteunen in onze zoektocht naar sponsors. Afgesproken is 
dat BIS onze poging tot opzetten van een Research en Volunteers Kamp in Kasanka gaat 
begeleiden op het gebied van sponsoring. Deze faciliteit zou een grote bijdrage kunnen 
bieden aan capacity building doordat ook Zambiaanse studenten hier gebruik van kunnen 
maken. BIS heeft ons gewezen op een groot aantal fondsen en organisaties die 
geïnteresseerd zijn om natuurprojecten te ondersteunen. 
Specifieke informatie over de bedragen en bestemming van de donaties zijn terug te vinden 
in het ‘Financieel jaarverslag 2015’. Het uitgeven van nieuwsbrieven is beperkt gebleven tot 
het opnemen van de Engelstalige 
nieuwsbrieven uit Kasanka 
National Park op de website.  
 
Contacten Zambia en 
afstemming met KTL 
 
Het jaar 2015 was een roerig jaar 
voor Kasanka, Lavushi Manda en 
Shoebill Island waarin veel 
veranderingen plaatsvonden op 
het vlak van personeel alsmede 
op het vlak van bestuurlijke 
slagvaardigheid. Ook de 
samenwerking van KTL en SKN 
stond in 2015 onder druk. Dit resulteerde onder meer in een aantal voorwaarden die SKN 
stelde aan het bestuur van KTL om de samenwerking te kunnen voortzetten. SKN verwacht 
van KTL een lange termijnstrategie om uit de huidige impasse te komen aangaande de 
chronische financiële problematiek. 
In juli werden alle contracten van stafmedewerkers in Kasanka opgezegd. Dit betekende dat 
het werkverband van o.a. de 3 Nederlanders (de administrateur Inge Akerboom, de ecoloog 
Frank Willems en de Coördinator Vrijwilligerswerk Bastiaan Boon) die in Kasanka werkzaam 
zijn per 3 oktober wordt beëindigd. Daarnaast is per december een nieuwe General Manager 
Dion Scott in Kasanka aangesteld. Zijn partner Tigger Scott is Fundraiser Coördinator voor 
Kasanka geworden.  

In de algemene bestuursvergadering van KTL op 15 
december is een directeur uit de board of Directors gestapt 
en zijn 3 nieuwe directeuren toegetreden. 
Daarnaast is per 14 augustus de marketing, verkoop en 
reserveringen van het ecotoerisme van Kasanka NP, 
Lavushi Manda en Shoebill Kamp uitbesteed aan een 
professionele partij uit Zuid-Afrika, Wildman Safaris van 
James Williams. 
Betalende vrijwilligers spelen een grote rol in de 
opbrengsten van de Nationale Parken. De vrijwilligers 
dragen bovendien bij aan natuurbescherming en 
Community Development. Ook in 2015 hebben vele 
onderzoekers en studenten van Europese en Amerikaanse 
Universiteiten in Kasanka wetenschappelijk onderzoek 
verricht. In Nederland is de Hogeschool Van HAL/-
Larenstein al een aantal jaren actief met uitzenden van 
studenten voor onderzoek naar Kasanka. 



Financieel jaaroverzicht 2015 Stichting Kasanka Nederland 
 
Over 2015 bedroegen de inkomsten EUR 25.280, lager dan het uitzonderlijk hoge niveau 
van 2014 van EUR 35.884 en meer in lijn met het normale niveau van 2013 van EUR 
25.233. 
 
De grootste donateurs in 2015 
In 2015 bedroeg het aantal donateurs 31. De meeste donaties waren bestemd voor wildlife 
protection. Kathelijne’s Kinderfonds doneerde EUR 5.993 voor leerkrachten en scholieren. 
 
Bestemming donaties in 2015 
Een bedrag van EUR 24.746 werd overgemaakt naar Zambia. Er werd EUR 863 aan kosten 
gemaakt, waaronder: bankkosten, het bezoek aan beurzen, kosten website en het drukken 
van brochures. In 2015 was er een klein tekort geboekt van EUR 329.  
 
Meer dan de helft van de donaties was bestemd voor de ondersteuning van het 
natuurbeheer in Kasanka National Park door wildwachters en community relations 
medewerkers.  De rest werd voornamelijk gedoneerd voor leerkrachten en scholieren. 
 
Veel bereikt: sinds oprichting meer dan USD 325.000 aan donaties naar Kasanka! 
Sinds de start van Stichting Kasanka Nederland in 2006 heeft zij in totaal een bedrag van 
USD 326.069 (EUR 241.559) gedoneerd aan Kasanka Trust Zambia. Daarmee heeft zijn een 
substantiële bijdrage geleverd aan de instandhouding van Kasanka National Park. 
 
 
 
Toelichting foto’s: 
- De toegang tot Kasanka National Park 
- Het voorlichtingscentrum 
- De fietsen van de scouts. 
- Natuurdouche 
  



 


