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1. Inleiding
Zimbabwe is een van die mooie landen in zuidelijk Afrika met ongekende mogelijkheden. Een land
dat door zijn ligging en vruchtbaarheid ooit de graanschuur van de regio werd genoemd. Een land
waar geweldige mensen wonen die willen werken en ondernemen, die van hun land en hun
omgeving houden, die alles op alles willen zetten het land vooruit te helpen. Maar die door
jarenlange onderdrukking, slecht management en slecht bestuur soms teneinde raad raken. Geen
inkomen meer hebben, geen eten meer kunnen kopen, in armoede vervallen. En dan dingen doen uit
noodzaak – zoals het opeten van wildlife, van datgene dat hun ooit een bron van inkomsten gaf en
een groot gevoel van trots. Maar als je honger hebt, dan is een met uitsterven bedreigde antilope
gewoon eten.
Dit gegeven, het feit dat een van de bestuursleden in Chinhoyi woont en is getrouwd met de
Zimbabwaanse boer James Gadzikwa lagen aan de basis van de oprichting van Stichting Phundundu.
Een stichting die door middel van community development ervoor wil zorgen dat het stropen van
wildlife in Zimbabwe een halt wordt toegeroepen, dat door verbetering van de
levensomstandigheden van mensen, dieren worden beschermd.
De stichting is begonnen met haar werk in het gelijknamige Phundundu. Dit 60.000 hectare grote
gebied ligt in Mashonaland West aan de Chirundu-Harare Highway, grenzend aan Mana Pools
National Parcs. Phundundu is voor de helft wildlife, voor de andere helft bevolkt. Op dit moment
wordt de focus gelegd op twee gebieden in hetzelfde district, te weten Breaside en Doma.
2. Missie
Onze missie is empowerment van de lokale bevolking zodat zij hun leefomgeving en de natuurlijke
bronnen kunnen beschermen tegen uitroeiing en verval en zelf uitzicht hebben op een betere
toekomst waarin zij in harmonie leven met de natuur.
Kernwaarden zijn:
• Duurzame landbouw in samenwerking met lokale, kleinschalig opererende boeren met de
focus op vrouwen en jongeren;
• Door de community uitgevoerde bescherming, beheer en behoud van wildlife;
• Mens en natuur in harmonie waarbij economie en ecologie in balans zijn;
• Respect voor de mens en zijn natuurlijke omgeving.
3. Visie
Onze visie is om in drie jaar de lokale gemeenschappen rond Maninga, Doma en Breaside te bereiken
en te ondersteunen. Zodat de kinderen naar school kunnen, de inwoners een inkomen krijgen, en
kunnen wonen in een gebied dat veilig is voor henzelf en het wildlife. Zodat zij het wildlife niet langer
als voedsel zien en bedreigen, maar als onderdeel van hun leefomgeving beschouwen en er de
natuurlijke en economische waarde van inzien. Zodat zij duurzame landbouw omarmen en bedrijven,
en in harmonie leven met de in de hun omringende gebieden levende dieren.
4. Doelstelling
De dorpen en gemeenschappen in deze gebieden voorzien van informatie, scholing en opleiding,
capaciteit en mogelijkheden. Oftewel: empowerment van de lokale bevolking zodat hun
levensomstandigheden verbeteren en zij het wildlife beschermen in plaats van bedreigen.

5. Strategie
Om deze doelstelling te realiseren, hebben we diverse acties ondernomen en zijn we strategische
samenwerking aangegaan met de lokale universiteit CUT (Chinhoyi University of Technology), de
Hogeschool Rotterdam, Universiteit Leiden (Naturalis) en de Nederlandse Ambassade in Harare via
RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Ook wordt samenwerking gezocht met lokaal
opererende (landbouw)bedrijven en krijgen we advies van Agriterra en het instituut Tropenbos.
We ondernemen de volgende acties:
• Zorgen voor onderwijs. Hiertoe wordt een basisschool gebouwd in Breaside, wordt gezorgd
voor onderwijsmateriaal en de betaling van leerkrachten.
o Andere locaties voor het opzetten van scholen in de regio volgen;
o Als er scholen zijn, wordt gekeken hoe daarmee kan worden samengewerkt;
o Aan CUT studenten Hospitality worden stageplekken aangeboden;
o Samen met de afdeling Wildlife Conservation van de CUT wordt een wildlife
beschermingsprogramma opgezet;
• Ondersteunen van een anti-poaching eenheid in Maninga;
• Het aanbieden van mooie en aantrekkelijke horeca (en interessante toeristische attracties)
om het gebied aantrekkelijk te maken voor toerisme – zowel lokaal als internationaal;
•
Het opzetten van landbouw projecten zodat de small scale farmers een inkomen kunnen
genereren. In die projecten
o Bieden we mogelijkheden aan voor nieuwe producten en (nieuwe) afzetmarkten;
o Maken we programma’s die de boeren helpen de gronden beter te beheren
waardoor ze meer opbrengsten hebben, de grond niet wordt uitgeput, en er geen
slechte mest en pesticiden worden gebruikt;
o Introduceren we duurzame landbouwvormen zoals Agro-forestry en het gebruik van
bijen en andere natuurlijke bestuivers;
• Hiertoe wordt een studie gemaakt in samenwerking met de RVO en de NL
Ambassade;
o Introduceren we nieuwe irrigatiemethoden;
o Bieden we informatie aan over hoe beter in te kunnen spelen op de toenemende
(extreme) gevolgen van klimaatverandering (adaptatie);
6. Activiteiten in de tijd - 2021
In 2021 gaan we concreet aan de slag met de in de strategie benoemde activiteiten:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Het werven van nieuwe fondsen
Het hele jaar
Diverse landbouwactiviteiten
Het hele jaar
Opzet voor studie voor duurzame landbouw in Doma
Januari
Opening van Zebras Dazzle
Februari
• als centraal punt voor het aantrekkelijk maken van het gebied voor toerisme;
• Hieraan gekoppeld, aanbieden van stageplaatsen aan studenten van de CUT;
Afronding van de bouw van het schooltje op Breaside
Februari
Behalen van streefgetal van 60 leerlingen voor deze school
Maart
Opzet van plan voor school elders in het gebied
April
Eerste ondernemers van de incubator
September
Start volgend schoolproject
November

7. Huidige situatie
Phundundu heeft sinds de oprichting in januari 2019 diverse activiteiten uitgevoerd. Welbeschouwd
zijn alle doelen die in het begin zijn gesteld, gehaald. Op het verder brengen van het anti-poaching
team na en de verdere ontwikkeling van een nieuw irrigatiesysteem (Barsha pomp). Dit heeft te

maken met het niet voldoen aan de verwachtingen van de pompen (zie bulletpoint 4). We noemen
de volgende activiteiten:
• Het project ‘Schooltje in Zimbabwe (https://www.facebook.com/groups/508794980033297’)
is uitgegroeid tot een community met 142 aanhangers. Er worden producten gemaakt en
verkocht. De opbrengst gaat naar de bouw van een schoolgebouw in het gebied Breaside,
aanschaf van meubilair en lesmateriaal. En naar kinderen zelf.
• 26 mensen sponsoren een kind voor een of meerdere jaren (voor € 60 per jaar kan
een kind een jaar naar school);
• Diverse producten worden in Nederland gemaakt en verkocht;
• Op Breaside is een biologische varkenshouderij gestart met zes varkens in april 2019.
November 2020 is het aantal uitgegroeid tot 32 biggen en varkens;
• Aan de varkenshouderij wordt gewerkt door 4 mensen van verschillende gezinnen;
• Na de mislukte maïs oogst op Breaside begin 2019, is gewerkt aan:
• Een veld van twee keer twee hectare aardappelen;
• Een veld van twee hectare met kool;
• Aan deze landbouwactiviteiten werken zes mensen uit verschillende gezinnen mee;
• De doelstelling van het benefietdiner in augustus 2019 was de aanschaf van zaai- of
pootgoed en twee Barsha pompen (pompen die werken op de kracht van de stroom van een
waterloop, dus geen andere energiebron is nodig);
• De opbrengst was € 8000 en hiervan zijn twee Barsha pompen gekocht en het
pootgoed voor de aardappelen;
• De pompen voldeden helaas niet en zijn weer ontmanteld; er wordt nu gewerkt met
een dieselpomp en gekeken wordt naar nieuwe alternatieven;
• Op het noordelijker gelegen gebied Doma (35 hectare) worden vanaf 2021 activiteiten
ontwikkeld.
• Inmiddels is een opzichter aangetrokken, geselecteerd uit de lokale bevolking;
• Er worden zes families betrokken bij de werkzaamheden;
• Doma gaat een proefgebied worden voor duurzame landbouw (in samenwerking met
RVO, Naturalis en de lokale universiteit CUT;
• In augustus 2020 is een groot programma gestart aan de Chinhoyi University of Technology
in samenwerking met Hogeschool Rotterdam, Stichting Phundundu en Stichting Stadsgarage.
Doel is een incubator op te zetten – een plek waar mensen worden begeleid/opgeleid om
ondernemer te worden. Gekozen is het creëren van ondernemerschap in duurzame
landbouw, specifiek op de waardeketen van honing.
• Hogeschool Rotterdam heeft er een internationaal programma van gemaakt met
universiteiten uit New York, Sao Paulo en Valencia;
• Van de CUT nemen 30 studenten deel aan het programma en wordt werk geleverd
aan vier docenten;
• Het project betekent veel exposure voor Zimbabwe en de stichting Phundundu;
• In 2021 willen we de eerste ondernemers welkom heten;
• Per januari 2021 start een onderzoeksproject met RVO de CUT en de Nederlandse
Ambassade in Harare o.l.v. stichting Phundundu naar de mogelijkheden van duurzame
landbouw, agroforestry en duurzame bemesting en bestuiving in het gebied Doma

8. Financiën
In 2019 is een benefietdiner gehouden dat netto € 8.186 heeft opgeleverd. Na aftrek van kosten voor
KvK en bakkosten was € 7.993 ter beschikking van de doelstelling van het diner – te weten de
aanschaf van pompen en zaai- en pootgoed.

In de loop van 2019 is € 4.583 besteed aan het realiseren van de doelstelling en stond er eind 2019 €
3.410 op de bankrekening.
In de loop van 2020 is in totaal € 8.532,11 ontvangen. Na aftrek van kosten voor abonnement
(domein), T-shirts en bankkosten kwam er € 8.240,41 bij om te besteden aan het kunnen realiseren
van de doelstellingen, waaronder ‘het schooltje’.
In 2020 is € 8.626,31 overgemaakt om de doelstellingen van Phundundu te realiseren.
Op 16 november 2020 staat er € 3.180 op de bankrekening,
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