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Ook in Zimbabwe zorgen de lockdowns voor de nodige obstakels  en worden de 
werkzaamheden vertraagd. Het leven van de Zimbabwaan, die voor 95% afhankelijk 
is van de informele economie, is er niet eenvoudiger op geworden. Desalniettemin 
lopen de projecten door en met positieve resultaten! In deze nieuwsbrief vindt u een 
overzicht. 

     

http://phundundu.org
https://www.facebook.com/phundundu.org
https://www.instagram.com/phundundu/


 

 

ANBI Status 

Phundundu Stichting Nederland is door de 

Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n 

instelling een gift geeft, mag dat bedrag 

aftrekken van de inkomstenbelasting. 

Bovendien is de ontvangende instelling 

vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. 

Lees meer op onze  website 

 

 

Landbouwprojecten 

Aardappelen 

In de droge tijd waren we in staat om met 

behulp van  irrigatie 2 hectare aardappelen 

te telen. Het team bestaande uit 

hardwerkende dames heeft gezorgd voor   

een goede oogst. Van de winst is  een 

volledig drip irrigatie systeem aangeschaft.  

Kool 

Ze groeiden als kool, die kolen! Dankzij het 

drip (druppel) irrigatiesysteem hebben 3000 kolen de weg naar de markt gevonden. 

https://phundundu.org/anbi-status/
https://phundundu.org/anbi-status/


 

Soya 

De regens waren ons goed gezind dit seizoen. Wat een genot om door 6 ha groen veld te lopen. 

Neerkijkend op kerngezonde, rijkelijk gevulde  soya planten. Complimenten hier voor het 

management, dat er voor gekozen heeft aanzienlijk minder chemicaliën te gebruiken dan 

standaard. Dit is uiteraard arbeidsintensiever maar dat komt juist ten goede  aan de lokale 

werkgelegenheid. De opbrengst van 12 ton bonen is inmiddels voor een groot deel afgeleverd bij 

de Grain Market 

 

  

 

Varkenshouderij 

Nog niet zo heel lang geleden begonnen wij met 5 jonge varkens de biologische 

varkenshouderij. Inmiddels is dit aantal uitgegroeid tot boven de 70! Het afgelopen jaar is er dan 

ook veel aandacht besteed aan het renoveren en aanpassen van de stal. Dit om te garanderen 

dat elke leeftijdsgroep, de gehele dag door, voldoende ruimte heeft om uitgebreid te kunnen 

spelen. Momenteel wordt er gewerkt aan de aanleg van een zwem- modderpoel. Kan niet 

wachten, wat een feest wordt dat! Wist je trouwens dat vlees van een varken wat de ruimte heeft 

gehad en spelend met z’n maatjes door het leven is gegaan, overduidelijk veel meer smaak 

heeft? Niet alleen de smaak is beter, maar ook de structuur. 



 

Samenwerking met Hogescholen 

We werken samen met de drie hogescholen. De Hogeschool van Rotterdam (HR) is in 

september met de Chinhoyi University of Technology (CUT) een internationaal project gestart. 

Studenten uit Sao Paulo, New York, Rotterdam, Valencia en Chinhoyi hebben business plannen 

gemaakt voor een incubator voor de bijenhouderij aan de CUT. Dit is afgerond en de studenten 

hebben mooie plannen geschreven. De besten hebben een online presentatie gegeven. Met 

deze plannen als basis wordt gewerkt aan hoe je dit nu ook echt moet gaan opzetten! En dan 

wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor ondernemerschap in de hele keten – van het 

zorgen voor de speciale planten, de bijen, het imkeren, de verkoop en marketing – et cetera 

Tech in wildlifeprotection - In samenwerking met oa Hogeschool Amsterdam  en Avans 

University of Applied Sciences te Breda zijn we aan het onderzoeken hoe we technische 

innovaties kunnen integreren in het veld en welke nog te ontwikkelen technologieën kunnen 

bijdragen aan het zo efficiënt mogelijk beschermen van het wildlife. Daarnaast is het streven 

een opleiding op te tuigen voor rangers om te leren werken met deze tech innovaties. 

Agroforestry/regenerative landbouw – Het stuk land grenzend aan het natuurgebied Doma 

willen wij inrichten op een manier die zorg draagt voor het terugkeren van de biodiversiteit, een 

natuurlijke bufferzone creëert tussen natuurgebied en bewoonde wereld en waar op een 

circulaire manier voedsel wordt verbouwd. Naast het raadplegen van experts en gesprekken 

met (potentiële) partners, speelt de Hogeschool van Amsterdam ook in dit project een 

probleemoplossende en innovatieve rol.  

Maak industrie - De enorme werkeloosheid is een groot probleem. Mensen willen wel werken, 

maar er is simpelweg niks. Daarom is zo'n incubator een goed vehikel; help jongeren (en vooral 

de vrouwen) ondernemer te worden. Want zomaar banen scheppen, dat is lastig. Veel 

Zimbabwanen zitten in de handel. Maar hoe zit het nu met de maakindustrie? Er waren tijden 

dat veel Afrikaanse landen zelf producten maakten. Nu wordt nagenoeg alles geïmporteerd. Aan 

de andere kant van het Afrikaanse continent zijn we begonnen met het maken van mayonaise. 

Heel simpel, het wordt veel gegeten - maar afkomstig uit Europa.  



 

En er is natuurlijk veel meer te maken. Aan de Hogeschool van Amsterdam hebben we de vraag 

gesteld uit te zoeken wat allemaal nodig is om een maakindustrie op te zetten.  Want waar 

bijvoorbeeld behoefte aan is, dat zijn kleine, niet te dure landbouwmachines. Wat is ervoor 

nodig? Hoe moet je een businessplan maken in een land waar het niet eenvoudig is om 

grondstoffen te kopen? En zo voorts. We zien ernaar uit dat de HvA met mooie ideeën komt. 

Schooltje Breaside 

De actie voor het schooltje in Breaside loopt als een speer! Hester, Bianca, Natasja en Martine 

hebben er inmiddels voor gezorgd dat er een groter schoolgebouw staat, ingericht met 

schoolbanken en een kast vol boeken en lesmateriaal van Happy Readers. Daarnaast krijgt ieder 

kind een warme, gezonde lunch en als enorme belangrijke klap op de vuurpijl is er een waterput 

aangeboord zodat er water is! Dit bevordert de hygiëne, het welzijn en  gezondheid van deze 

kids enorm! Deze waterbron gaat ook de moestuin  naast de school bewateren. In deze tuin 

leren de kinderen spelenderwijs voedsel verbouwen waarna de groenten lekker door hun zelf 

worden opgepeuzeld tijdens de lunch. 

Nkosi de zwarte neushoorn 

Naar aanleiding van een oproep van Save Valley 

Conservancy, waar een jonge zwarte neushoorn 

ernstig gewond was geraakt, hebben we na een 

korte inzamelingsactie $1400 kunnen 

overmaken voor de medische hulp. De zwarte 

neushoorn is ernstig bedreigd door de stroperij 

voor neushoornhoorn en ieder exemplaar moet 

gekoesterd worden. Inmiddels maakt Nkosi het 

boven verwachting goed en is hij geheel buiten 

levensgevaar. Met grote dank aan de sponsors! 



 

Actie waterput Village 2 

Op dit moment loopt er een actie voor het realiseren van een waterput in Village 2, Breaside. 

Vooralsnog is men hier afhankelijk van water uit de rivier. Water dat ernstig vervuild is en een 

rivier waar veel krokodillen zich erg thuis voelen! Ze zijn gevaarlijk en de dreiging neemt toe 

omdat het ook voor deze dieren steeds moeilijk is aan voedsel te komen. Tijdens de 

aanhoudende crisis is de concurrentiestrijd met de mens groot waardoor zowel vlees als vis erg 

schaars is geworden. Steeds vaker vinden er incidenten plaats waarbij dames die water halen of 

er de was doen ten prooi vallen aan de krokodillen. 

Deze waterput komt ten goede aan de bewoners, de biologische varkenshouderij en de 

groenten- en kruidentuin. Voor $5500,- kan er een waterput op solar energie gerealiseerd 

worden met wederom een enorme positieve impact op zowel mens als dier. Bijdragen kan door 

oa onwijs leuke  sleutelhangers te bestellen bij Annemarie (+31620627751) of rechtstreeks te 

doneren naar Phundundu Stichting Nederland,  IBAN: NL25INGB0009293722 ovv Waterput. 

 

Zebras Dazzle  Bed & Breakfast 

Zebras Dazzle heeft de deuren geopend en is klaar om haar gasten eens goed in de watten te 

leggen! Op het mooiste plekje van Chinhoyi - Mashonaland West, in de luxueus gerenoveerde 

villa kunt u genieten van de Zimbabwaanse gastvrijheid. Zebras Dazzle biedt een ideale basis 

voor het bezoeken van de mooiste plekjes in Zimbabwe. Met uw verblijf steunt u de projecten 

van  Phundundu Stichting Nederland waar u eveneens een bezoek aan kunt brengen.  

 

       

http://zebrasdazzle.com
https://www.facebook.com/ZebrasDazzle
https://www.instagram.com/phundundu/
https://g.page/Zebrasdazzle?share

