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Jaaroverzicht 2016 en 2017 Stichting Kasanka Nederland (SKN)
SKN is statutair en vanwege ANBI-status verplicht jaarlijks een Jaarverslag te publiceren.
Vanwege een periode van tijdelijke inactiviteit zijn de Jaarverslagen van 2016 en 2017
samengevoegd.

Inleiding
Kasanka is een nationaal park in Zambia, bestuurd 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 acht
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 vanaf 2012 ook 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 PublicPrivate-Partnership (PPP) model.
Het voormalige beheer van
Shoebill Island Camp in het
Bangweulu wetland is in 2017
overgedragen aan African Parks.
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 KTUK is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling in het Verenigd Koninkrijk met een
raad van negen 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.
SKN is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling in Nederland (ANBI) en in 2007 opgericht
vanwege de Nederlandse betrokkenheid bij het beheer van Kasanka NP 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. De Stichting draagt eveneens bij met adviezen
aan de Kasanka Trust in Zambia en het verschepen van onderwijsmateriaal.
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. Er is momenteel één vacature.

Stichting Kasanka Nederland
Leden van het bestuur waren in 2016 en 2017: 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 en Peter van Rossum.
Prisca Duijn was lid tot en met 14 mei 2016, Peter van Rossum trad toe op 5 januari 2017.
De vrijwilligers zijn: Peter van Rossum (tot 5 januari 2017), Hanneke van Aalst, Hedwig Ens,
Cornelie van der Feen de Lille.
Het bestuur is in 2016 en 2017 zeven keer in een open bestuursvergadering bijeen geweest
(24-06-2016, 19-10-2016, 14-12-2016, 25-01-2017, 10-05-2017, 22-08-2017 en 13-12-2017).
Daarnaast vond er veelvuldig e-mailverkeer plaats om praktische zaken te regelen en
hebben verschillende bestuursleden bilateraal overleg gevoerd. 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 Cornelie van der
Feen de Lille. Stichting Kathelijne’s Kinderfonds doneerde in 2016 en 2017
rechtstreeks naar de Kasanka Trust Limited voor faciliteiten voor de educatie
projecten van Kasanka.In het kader van de jaarlijkse wielerronde van Steensel werd
door de schooljeugd een sponsorwedstrijd gehouden voor de school in Kasanka. De
opbrengst bedroeg 500 euro
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 en
Lavushi Manda NP 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. Inmiddels zijn de
fellowship programma’s door gebrek aan belangstelling en gebrekkige ondersteuning vanuit
KTL afgebouwd. De fondsen die in Nederland werden opgehaald zullen worden
geïnvesteerd in opbouw van Lloyd Camp naast het bestaande Wasa Camp.
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 Lloyd’s Kamp in Kasanka gaat begeleiden op het
gebied van sponsoring. Lloyd’s Kamp wordt gebouwd op een nieuwe locatie aan Lake Wasa
en zal bestaan uit aantal luxe tenten en een familie chalet. Het geld dat hierbij wordt
gegenereerd komt rechtstreeks ten goede aan natuurbeheer van Kasanka en Lavushi
Manda. 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 2017’. Het uitgeven van nieuwsbrieven is beperkt gebleven tot
het opnemen van de Engelstalige
nieuwsbrieven uit Kasanka
National Park op de website.

Ontwikkelingen in Zambia en
afstemming met KTL
2016 en 2017 waren roerige jaren
voor Kasanka, Lavushi Manda en
Shoebill Island. Er hebben zich
veel veranderingen voltrokken,
zowel op het vlak van personeel
als op het vlak van bestuurlijke
slagvaardigheid. Eind mei 2017
eindigde het dienstverband van de General Manager Dion Scott en zijn partner Tigger Scott
in Kasanka. Vanaf september 2017 werden ze opgevolgd door Ian en Lesley Thomson. Zij
verlieten Kasanka tijdelijk per half december waardoor de zaken voorlopig worden
waargenomen door Richard Peel en Geraldine Taylor.
Het ecotoerisme van Kasanka NP en Lavushi Manda zijn uitbesteed aan een professionele
partij uit Zuid-Afrika, Wildman Safaris van James Williams.
Ook de samenwerking van KTL en SKN stond in 2016 en
2017 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.
Mede door de kritische houding van SKN werden een aantal
nieuwe directeuren in het bestuur benoemd waardoor zowel
professionaliteit als effectiviteit toenamen. KTL heeft
uiteindelijk een nieuw beleidsplan het licht laten zien, waarin
het doen van investeringen om de zelfredzaamheid te
vergroten, mede door toedoen van SKN, een prominentere
plaats heeft gekregen. Om de fondsenwerving van KTL te
ondersteunen stuurde SKN een “letter of support” waarin de
(financiële) samenwerking voor 5 jaar werd vastgelegd. Dit
commitment stelt KTL mede in staat om een aantal
belangrijke fondsen te verwerven zoals FFEM (Franse
Overheid), World Land Trust en UNDP Climate Resilient
Forestry Project. Inmiddels is met Comacu (Community

Market for Conservation) een samenwerkingsverband getekend en zijn er besprekingen over
samenwerking gestart met de Nederlandse organisatie African Parks.
Financieel jaaroverzicht 2016 en 2017 Stichting Kasanka Nederland
Over 2016 bedroegen de baten EUR 8.060, voornamelijk bedragen die al in 2015 waren ontvangen voor
2016.
Door de onzekere situatie en de steeds wisselende managementteams in Kasanka zijn er geen grote
donaties ontvangen in 2016 en 2017.
Wel is eind 2017 een bedrag van EUR 10.670 gereserveerd voor Kasanka. Dit is bedoeld voor verbetering
en vernieuwing van de huisvesting.
Betere huisvesting/chalets voor toeristen zorgt voor meer inkomsten voor Kasanka, hetgeen de stabiliteit
van de organisatie ten goede komt.
Wij proberen dit bedrag via externe fondsen fors aan te vullen, waardoor deze investering echt impact kan
hebben.
Daarnaast is een bedrag van EUR 4.744 gereserveerd voor het uitbrengen van een Zambia Vogelgids in de
loop van 2018.
Veel bereikt: sinds de oprichting in 2007 bijna USD 325.000 gedoneerd aan Kasanka!
Stichting Kasanka Nederland is opgericht in 2007, maar de activiteiten waren al begonnen in 2006.
In die 12 jaar heeft SKN meer dan EUR 250.000, ofwel bijna USD 325.000 kunnen overmaken naar
Kasanka Zambia.
Daarmee heeft zij 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.

