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Danny van der Eijk bezoekt samen met Steven Matema één van de communities rond Ithala.
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WE RICHTEN ONS OP PROJECTEN DIE 
DE BETROKKENHEID VAN LOKALE 
GEMEENSCHAPPEN VERSTERKEN

VERSLAG VAN HET BESTUUR

ITHALA, DE PROEF OP DE 
SOM VOOR WAT KENCHAAN 
WIL BEREIKEN
2016 gaat onze geschiedenis in als een bepalend jaar 
om onze idealen in de praktijk waar te maken. 
Om met een organisatie van vrijwilligers op 
professionele wijze een natuurgebied in Zuid-Afrika 
te ontwikkelen. Op een bijzondere manier, want in 
nauwe samenwerking met de lokale gemeenschap, 
geheel in de geest van de mensen die er leven en met 
resultaten die hen ten goede komen. We hebben 
bewust gekozen voor de ontwikkeling van het 
natuurpark Ithala, waarbij we ons richten op 
projecten die de betrokkenheid van de lokale 
gemeenschappen versterken. We doen dat in nauwe 
samenwerking met de African Conservation Trust 
(ACT). ACT is een non-profitorganisatie die in 2000 is 
opgericht. Haar kernactiviteiten zijn gericht op het 
behoud van de kwetsbare, waardevolle natuur van 
Zuid-Afrika, de biodiversiteit, de natuurlijke bronnen 
en het Zuid-Afrikaanse erfgoed. Net als de Kenchaan 

Foundation streeft zij naar een duurzame, holistische 
aanpak van natuurbehoud, waarin de ecologische en 
economische ontwikkelingen hand in hand gaan.
Het lastige is dat we in deze fase van het project Ithala 
niet meer te bieden hebben dan onze visie, ideeën 
en overtuiging, maar nog geen resultaten als bewijs 
kunnen aanvoeren. Om van Ithala een succes te 
kunnen maken, moeten we op korte termijn een 
aantal concrete doelstellingen waar maken. 

Daartoe hebben we het bestuur van de Kenchaan 
Foundation in 2016 uitgebreid tot vier personen. 

DOELSTELLINGEN 2017
Wat we in 2016 organisatorisch en operationeel tot 
stand hebben gebracht krijgt uiteraard een vervolg in 
2017. Voor dat jaar hebben we als belangrijkste 
doelstellingen vastgesteld:
• Het opstarten van trails voor de lokale 
   bevolking in Ithala
• Het opstarten van Nederlandse trails met als doel 
   het ondersteunen van lokale trails, het werven 
   van vrijwilligers in Nederland en het genereren 
   van inkomsten
• Samenwerking met ACT verstevigen
• Samenwerking met nieuwe lokale partijen in 
   Zuid-Afrika zoals de Wilderness Leadership School 
   en KwaZula Natal Wildlife aangaan
• Inrichten van vrijwilligersnetwerk
• Fondsenwerving intensiveren
• Organiseren van een jaarlijks sponsorevent

Wij zijn nu op sterkte om Ithala hier en in het 
veld goed te begeleiden, donateurs en, liefst 
kapitaalkrachtige, sponsors te werven die ons 
financieel in staat stellen onze plannen uit te voeren. 
Waarbij wij het principe handhaven dat Kenchaan 
het geld besteedt aan projecten en niet aan de eigen 
organisatie. We moeten op korte termijn een sterke 
vrijwilligersorganisatie opbouwen die continuïteit 
biedt en aansluit op de scala aan kennis en ervaring 
die wij nodig hebben.

Ubuntu,

Danny van der Eijk, Jacqueline Wiener, 
Jurgen van Weegen en Liesbeth Meijer

Bestuur Kenchaan
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ZO WILLEN WE ITHALA 
ONTWIKKELEN
Ithala is een natuurpark van 30.000 hectare in de 
regio KwaZulu-Natal (KZN), in het zuiden grenzend 
aan Swaziland en gelegen tussen de steden 
Pongola, Louwsburg en Paulpietersburg. Het is een 
park met een hoogteverschil van ruim 1000 meter, 
wat bijdraagt aan een rijke flora en fauna. Het park 
is het leefgebied van diverse bedreigde diersoorten, 
waaronder olifanten en zwarte en witte neushoorns. 
In het noorden is het park niet afgesloten door een 
omheining, waardoor diverse conflictsituaties tussen 
mens en dier ontstaan. 

EIGENAREN
De grond van het park is eigendom van twee 
stammen, Zulu en Buthelezi. In feite hebben zij het 
eigendom herkregen, omdat de grond hen tijdens het 
apartheidsregime was ontnomen. Aan de teruggave 
is de verplichting verbonden om het gebied als 
natuurpark te behouden en ten minste 25 jaar door 
KZN Wildlife te laten beheren.
KZN Wildlife heeft naar aanleiding van diverse 
problemen aan de African Conservation Trust (ACT) 
gevraagd een plan te maken voor de verdere 
ontwikkeling van Ithala en dat uit te voeren. ACT is 
een niet-gouvernementele organisatie (NGO) die 
opereert in Zuid-Afrika. Zij streeft naar natuurbehoud 
én een goede sociaaleconomische ontwikkeling. 

Zij werkt met name in gebieden waar de 
belangen van lokale gemeenschappen en 
natuurbehoud conflicteren. ACT hoopt met het 
ontwikkelen Ithala met een actieve rol en inbreng 
van de lokale gemeenschappen kennis en inzichten 
te verwerven die bruikbaar kunnen zijn bij het 
ontwikkelen van vergelijkbare parken.

HET PLAN
Het door ACT ontwikkelde en door KZN Wildife en het 
Ithala Park Management goedgekeurde plan is gericht 
op de lange termijn (10 jaar) en de korte termijn 
(4 jaar). De lokale gemeenschappen aan de noordzijde 
van het park vormen de ‘sleutel’. Zij zijn niet de 
eigenaren van het park, maar wonen al vele 
generaties in dit gebied.
Op de lange termijn moet een partnership worden 
ontwikkeld met de lokale gemeenschappen en van 
daaruit gezamenlijk oplossingen bedacht worden om 
de ambities voor de ontwikkeling van Ithala en 
de omliggende gemeenschappen te realiseren.
Op de korte termijn moeten we een oplossing zien te 
vinden voor de overlast die de lokale 
gemeenschappen ondervinden van wilde dieren 
op het grondgebied buiten het park. 
Na goedkeuring van haar plannen richt ACT zich met 
name op het werken aan een goede verstandhouding 
met de lokale gemeenschappen en het ‘managen’ 
van alle betrokken belanghebbenden, inclusief de 
overheid, landeigenaren, donateurs en vele andere 
(in)directe betrokkenen. Tenslotte is zij actief met het 
werven van donateurs die haar plannen kunnen en 
willen ondersteunen.

ONDERSTEUNING DOOR KENCHAAN
Kenchaan ondersteunt ACT. De samenwerking is 
uitgewerkt in een ‘memorandum of agreement’. 
Gezamenlijk werken wij aan het verbeteren van de 
leefomstandigheden van de lokale gemeenschappen 
langs economische, persoonlijke en spirituele wegen. 
De economische aanpak bestaat uit een breed scala 
aan activiteiten. Het is een illusie te denken dat het 
park voldoende directe werkgelegenheid zal opleveren 
voor de lokale gemeenschappen. De spirituele 
dimensie bestaat onder andere uit het respecteren 
van ‘heilige plaatsen’ en lokale rituelen en gewoontes. 

De persoonlijke ontwikkeling krijgt expliciet vorm in 
een trailprogramma.
Andere te ontwikkelen activiteiten zijn onder andere 
de aanleg van tuintjes die de lokale bevolking in staat 
stellen (gedeeltelijk) in hun behoefte aan voedsel te 
voorzien, de bouw van campsites voor 
introductieworkshops en onderwijs, het aangaan 
van een formele verbinding (MOA) met KZN Wildlife 
en het ontwikkelen van een trailprogramma voor 
Nederlandse belangstellenden.

DOEL VAN LOKALE TRAILS
Een van de door Kenchaan (verder te) ontwikkelen 
activiteiten betreft het financieren en organiseren 
van trails voor mensen uit de lokale gemeenschappen. 
We richten ons in het bijzonder op die mensen in 
de gemeenschappen die de ontwikkelingen kunnen 
helpen versnellen.

Trails zijn bedoeld om de vertrouwensrelatie met de 
lokale bevolking te versterken en hen de waarde van 
de natuurparken te laten ervaren.
Bij de lokale bevolking heerst het nodige wantrouwen 
tegen natuurparken. Ooit is het land hen ontnomen 
door de blanken en zijn ze vervreemd geraakt van het 
grondgebied waar hun voorouders hebben geleefd. 
Het terugwinnen van het vertrouwen is een complexe 
zaak die veel tijd kost. Door de mensen uit de 
omliggende gemeenschappen mee te nemen op trail 
in de wildernis helpen we hen hun angst voor de 
wilde dieren en vooroordelen te overwinnen. Mensen 
maken zo opnieuw contact met de natuur en met 
hun eigen ‘roots’.
Kenchaan Foundation heeft met eerdere trails in 
Ithala, maar ook in het nabijgelegen park Hluhluwe 
Imfolozi Game Reserve aangetoond dat deelnemers 
aan zo’n trail nader tot zichzelf en tot elkaar komen 
en nieuwe, sociale vaardigheden opdoen. 
De indringende confrontatie met de natuur draagt 
bij tot meer zelfkennis, meer zelfvertrouwen, meer 
inzicht en meer verantwoordelijkheidsgevoel. 

Ithala Game Reserve

Sibiya

Simelane

Ntshangase
Mavuso

Dlamini

Msibi

Mdlangamandla

Contact established with Nkosi S. F
Msibi and the elected Councillor with
both promising to establish formal
meetings in early 2017

No direct contact to be established
there is more clarity with the Mavuso
and Ntshangase communities

Direct engagement
established with
Traditional Council and
Nkosi L. Dlamini and
affected communities
of Lujojwana and
Kwanyosi. Discussions
around Human wildlife
conflict and fencing
underway

Direct engagement established 
with Traditional Council and Nkosi T, 
K. Sibiya and discussions with 
affected communitiy of 
Mkhuphulangwenya. Discussions
around Human wildlife conflict 
and fencing underway

Direct engagement 
established with 
Traditional Council and 
Nkosi M, B. Simelane. 
Discussions around 
Human wildlife conflict 
and fencing underway

Contact is not
established with
Tradiotional Council but
with Nkosi L. D Ntshangase
- meetings have been 
held with the affected 
Nyawushane community

Nkosi Mavuso suspended -
Mavuso inner family council
headed by Mr. L Mavuso, gave
full commitment to project

COMMUNITY ENGAGEMENT AS OF DEC 2016

ITHALA
PROJECT

WIJ RESPECTEREN ‘HEILIGE PLAATSEN’ EN 
LOKALE RITUELEN EN GEWOONTES

TRAILS ZIJN BEDOELD OM DE LOKALE 
BEVOLKING DE WAARDE VAN DE 

NATUURPARKEN TE LATEN ERVAREN
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DILEMMA’S
Een voorbeeld van de dilemma’s waarmee wij in de 
praktijk worden geconfronteerd. Door het ontbreken 
van een hek aan de noordzijde van het park heeft de 
lokale bevolking te maken met gevaar en overlast van 
wilde dieren die zich buiten het park begeven. 
ACT heeft voldoende donaties ontvangen om een 
afscheiding te plaatsen.
Als we het hek op de grond van het park neerzetten, 
ten zuiden van de Ponga rivier, dan hebben de dieren 
geen toegang meer tot het drinkwater. 

Een hek op de grond van de gemeenschappen wordt 
gezien als landonteigening. Dit roept begrijpelijke 
weerstand op die versterkt wordt door historische 
ervaringen, waarbij het land al vele malen eerder werd 
onteigend en terug verkregen. De gesprekken gaan nu 
over het plaatsen van een hek/afscheiding op het land 
van de gemeenschappen, waarbij zij eigenaar van het 
hek worden en letterlijk de sleutels krijgen. 
Gezamenlijk wordt gekeken welke afscheiding het 
meest geschikt is. Als tegenprestatie krijgen zij 
inkomsten voor het onderhoud van de afscheiding, 
onderhoud dat zij zelf mogen uitvoeren. Dit soort 
afspraken zijn alleen te maken als er sprake van 
wederzijds vertrouwen.

De vergroting van het park en daarmee het leefgebied 
van de dieren heeft invloed op deze inkomsten. 
Hoe groter het leefgebied hoe hoger de te verkrijgen 
subsidie van de overheid. De bevolking krijgt toegang 
tot de voor hen ‘heilige plaatsen’ in Ithala, zoals de 
graven van voorvaderen. Deze toegang is exclusief 
voor de desbetreffende gemeenschap. Nu hebben zij 
geen toegang, terwijl rangers en bezoekers daar wel 
kunnen komen. 

VOORLICHTING VOOR PARLEMENT
Het is van groot belang voor ACT en voor Kenchaan om  
goede relaties te ontwikkelen met de lokale autoriteiten. 
Wij zien het als een positief teken dat Paul Cryer door 
het bestuur van KZN Wildlife werd betrokken bij het 
volgende. KZN Wildlife werd onder druk gezet door het 
lokale parlement om met voorbeelden te komen van de 
integratie van de lokale gemeenschappen en het behoud 
van biodiversiteit. Deze focus past precies bij de 
doelstellingen van Kenchaan. Het management van ACT 
heeft daarop snel een bezoek aan Ithala georganiseerd 
en een presentatie gegeven voor parlementsleden en 
commissies die zich bezighouden met economische 
ontwikkelingen, toerisme en milieu. Deze inspanning is 
enthousiast ontvangen. De voorlichting heeft geresul-
teerd in waardering en politieke steun voor Ithala. ACT 
heeft de indruk gekregen dat deze actie nodig was als 
bevestiging van een beslissing die de politiek eigenlijk al 
had genomen. Overleg met de overheid en de politiek zal 
voorlopig een belangrijk agendapunt blijven.

BELANGEN VAN DE LOKALE 
BEVOLKING
Ithala is in veel opzichten de proef op de som voor 
wat we willen bereiken: een bijzonder natuurgebied 
in Zuid-Afrika en de dieren die daar leven voor de 
toekomst behouden. Met een goed uitgebalanceerd 
evenwicht tussen die natuurlijke doelstelling en de 
belangen van de lokale bevolking. Dat klinkt in onze 
oren positief en logisch, maar het is in de praktijk 
makkelijker gezegd dan gedaan. Wij worden 
geconfronteerd met het wantrouwen – dat vanuit 
het verleden goed verklaarbaar is. Wij willen zeker 
voorkomen dat de lokale bevolking het gevoel heeft 
dat wij westerlingen de dienst weer willen uitmaken 
op hun geboortegrond. Onze manier van overtuigen, 
met feiten en argumenten, werkt daar niet of 
onvoldoende omdat de weerstand daarvoor te diep 
geworteld is. Bovendien beleeft de Zuid-Afrikaanse 
bevolking zo’n natuurpark op een andere wijze dan 
wij. Sommigen ervaren die dieren die wij per se willen 
beschermen, als gevaarlijk en schadelijk voor hun 
omgeving.

We hebben ook te maken met twee lokale stammen 
(niet de lokale communities) die eigenaar zijn van het 
gebied. Zij hebben het management uitbesteed aan 
KZN Wildlife (natuurbeheerder van de provincie 
KwaZulu) en willen na verloop van tijd rendement 
zien op hun investering. Dat is een factor, waarmee 
wij rekening moeten houden. Als we het goed doen 
dan behouden we een bijzonder natuurgebied met 
steun van de bevolking en rekening houdend met hun 
belangen. Dit concept kan dan mogelijk ook 
toepasbaar zijn op andere gebieden. Dan kan onze 
grote droom uitkomen om de omliggende 
natuurparken samen te voegen tot één areaal waar 
volgende generaties nog steeds kunnen ervaren 
wat Zuid-Afrika zo bijzonder maakt.

SAMENWERKING MET ZUID-AFRIKAANSE 
SOCIOLOGEN

STEVEN MATEMA

SIHLE MTHETHWA

Door de lokale bevolking op een andere manier kennis 
te laten maken met en te laten kijken naar de nabije, 
ongerepte natuur willen wij hen begeleid op trail 
laten gaan. Voor het opzetten van het lokale 
trailprogramma werken we in Ithala nauw samen 
met Steven Matema en Sihle Mthethwa. Zij zijn twee 
Zuid-Afrikaanse sociologen die praten en denken als 
de lokale mensen en die op voet van gelijkheid met 
hun kunnen communiceren. Voor deelname aan 
deze trails kiezen de sociologen mensen die met hun 
ervaringen als voorbeeld en als onze ambassadeurs 
kunnen dienen. Om vertrouwen en besef te kweken 
voor de waarde van hun natuur.

DE VOORLICHTING VOOR 
PARLEMENTSLEDEN HEEFT GERESULTEERD 
IN WAARDERING EN POLITIEKE STEUN 
VOOR ITHALA

WIJ WILLEN VOORKOMEN DAT 
DE LOKALE BEVOLKING HET GEVOEL 
HEEFT DAT WIJ DE DIENST WILLEN 
UITMAKEN OP HUN GEBOORTEGROND
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Ian Read is samen met de sociologen Steven Matema 
en Sihle Mthethwa op trail gegaan in het berggebied 
Drakensberg in de omgeving van de stad Himeville. 
Steven en Sihle zijn namens ACT betrokken bij 
Ithala. Het doel van de trail was om Steven en Sihle 
zelf ook te laten ervaren wat een trail met je doet en 
om elkaar beter te leren kennen als begin van een 
goede samenwerking. ACT  verwacht dat Steven en 
Sihle door de persoonlijke ervaringen beter in staat 
zijn om het vertrouwen van de lokale bevolking te 
winnen en hen actief en gemotiveerd te betrekken bij 
de plannen voor Ithala.
Ian Read is bewust naar Drakensberg gegaan om 
Steven en Sihle even los te maken van de vertrouwde 
omgeving van hun werk en hun leven in en rond 
Ithala. Volgens Ian is het essentieel om mensen uit 
hun comfortzone te halen, zodat zij makkelijker 
openstaan om ontzag te krijgen voor de natuur en 
haar schoonheid en voor reflectie op wat zij ervaren. 
Op het hoogtepunt van een wandeling bevonden zij 
zich op ongeveer 2.200 meter boven de zeespiegel en 
aan het begin van de sneeuwgrens. Ze hadden beiden 
sneeuw gezien, maar buiten slapen zo dichtbij de 
sneeuw is toch een heel andere beleving.
Ian is ervan overtuigd dat deze trail heeft bijgedragen 
hun persoonlijke ontdekkingsreis ten goede komt aan 
het werk van Steven en Sihle in de gemeenschappen 
in Ithala en het heeft een goed fundament gelegd 
onder hun samenwerking.
Een van de conclusies uit deze en andere trails is dat 
er meer gidsen nodig zijn die begrip en gevoel hebben 
voor Ithala. Met dat doel heeft Ian overleg gevoerd 
met de directie en de gidsen van het de Wilderness 
Leadership School. Het zou goed zijn als een aantal 
van deze gidsen binnenkort op trails gaan met Steven, 
Sihle en Ian Read.

OVERLEG MET DE ZEVEN LOKALE 
GEMEENSCHAPPEN
Er vindt veel intensief overleg plaats met de zeven 
gemeenschappen die aan de noordzijde van Ithala 
liggen. 

Het vergt veel geduld en inlevingsvermogen om de 
leiders en de bevolking bij het project te 
betrekken, te laten ontdekken wat Ithala voor hun 
kan betekenen en wat hun rol zou kunnen zijn in deze 
ontwikkeling. We hebben te maken met weerstand en 
argwaan die je niet één, twee, drie wegneemt. 
We maken vorderingen, maar ervaring leert dat 
toezeggingen niet altijd zo hard zijn als wij zouden 
willen. We hebben ook te maken met 
omstandigheden waarop wij geen invloed hebben. 
Zo heeft de koning van Zulu de stamleider-koning 
van de grootste gemeenschap – Mavuso – ontslagen, 
waardoor er stagnatie ontstond in de leiding. Gelukkig 
heeft het familieberaad zijn vertrouwen in het project 
uitgesproken. Dat is belangrijk, omdat Mavuso het 
gebied is waar de meeste olifanten leven.
We weten niet precies wat dat ‘vertrouwen’ inhoudt. 
We hebben ook te maken met een realiteit, waarin 
veediefstal een belangrijke bron van inkomsten is voor 
de bevolking. Dat staat natuurlijk op gespannen voet 
met het beheer van een beschermd natuurgebied. 
Handhaven op de westerse manier is geen oplossing 
voor dit problemen.

DOOR-ONTWIKKELEN VAN TRAILS VOOR 
LOKALE BEVOLKING
In augustus 2016 is er een workshop geweest met 
vertegenwoordigers van ACTen Kenchaan om 
gezamenlijk te bepalen welke benadering het 
beste werkt om de gemeenschappen rondom Ithala 
te betrekken bij het behoud van het park en vooral 
het gezond houden van de olifantenkuddes. 
Aanwezig waren Ian Read, lokale gids en 
initiatiefnemer van Kenchaan, Paul Cryer, 
projectmanager en twee projectmedewerkers 
(sociologen) van ACT die veel contacten onderhouden 
met de lokale gemeenschappen. Ook aanwezig waren 
twee begeleiders van trails die ervaring hebben met 
het begeleiden van deelnemers met een gekwetst 
verleden.

In het overleg stonden twee vragen centraal:
1. Hoe kunnen we met trails bereiken dat de 
    gemeenschappen zich meer ‘eigenaar’ voelen van 
    de aanpak, waarin het behoud van de natuur het 
    leidende principe is. 

2. Hoe kunnen we trails op een hoger niveau 
     brengen, vooral voor deelnemers die een 
     getraumatiseerd verleden hebben? 

    Dat is nodig, omdat er in lokale gemeenschappen 
    rekening moet worden gehouden met gedrag als 
    gevolg van traumatische gebeurtenissen in of uit 
    het verleden van Zuid-Afrika. Uit deze 
    voorbereidende workshop bleek dat ervaringen 
    aansluiten bij nature trails. Kenchaan zal 
    onderzoeken hoe we hier mee verder gaan. 

AANPAK DIE WERKT IN KAAPSTAD
De bijeenkomst leidde tot de conclusie dat voor de 
lokale gemeenschappen een tweesporen aanpak 
gewenst is. 

Voor de leiders een aanpak op de lange termijn, om-
dat in die groep nog heel veel wantrouwen leeft. 
“Vertrouwen komt te voet en gaat te paard”.  Het heeft 
tijd nodig om de leiders en de lagen daaronder zover 
te krijgen dat zij meedoen aan trails. Hiervoor heeft 
ACT nog veel werk te doen.  Het tweede spoor richt 
zich op de vele mogelijkheden om via scholen 
jongeren in contact te brengen met de natuur. 
Een aanpak die werkt in Kaapstad, zal mogelijk ook in 
Ithala succesvol zijn. Door scholen te benaderen en 
natuurbehoud in te passen in het curriculum van de 
scholen, kan op korte termijn worden begonnen om 
Ithala van onderaf te integreren in de lokale 
gemeenschappen.
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Kleurspecificatie full color (CMYK)

- olijfgroen C: 10 M: 0 Y: 49 K: 28 
- donkerbruin C: 0 M: 55 Y: 100 K: 64
- rood  C: 0 M: 95 Y: 100 K: 0

Kleurspecificatie spot color (PMS)

- olijfgroen PMS 5777 C  
- donkerbruin PMS 732 C
- rood  PMS 485 C

BALANS PER 31 DECEMBER 2016STERKE EN PROFESSIONELE 
BASIS IN NEDERLAND
Om onze ideeën, onze droom, te kunnen realiseren 
hebben we in 2016 een aantal praktische acties in 
gang gezet die tot doel hadden onze organisatie en 
onze activiteiten een sterke en professionele basis te 
geven.
Zo is het bestuur uitgebreid. Op 1 januari en 1 mei 
2016 zijn Jacqueline Wiener en Danny van der Eijk 
toegetreden. In september heeft Danny van der Eijk 
de voorzittersrol overgenomen van Ed Monchen, die 
8 jaar lang met veel bevlogenheid Kenchaan heeft 
opgebouwd. In diezelfde maand namen Bas van 
Stratum en Bart Wentholt afscheid van het bestuur. 
Wij danken Ed, Bas en Bart heel hartelijk voor alle tijd 
en energie die zij hebben besteed aan het oprichten 
en ontwikkelen van Kenchaan. Danny en Jacqueline 
hebben naarstig gezocht naar nieuwe bestuursleden 
en deze ook gevonden: Liesbeth Meijer en Jurgen van 
Weegen versterken in 2017 het bestuur.

VRIJWILLIGERS
Kenchaan werkt uitsluitend met vrijwilligers. We zijn 
veel dank verschuldigd aan alle vrijwilligers die zich 
in 2016 belangeloos hebben ingezet voor Kenchaan. 
Het opbouwen en versterken van het netwerk van 
vrijwilligers is een permanent aandachtspunt van 
het bestuur. Waarbij we ook letten op de specifieke 
kennis en ervaring die wij nodig hebben. Bijvoorbeeld 
ervaring op het gebied van marketing/communicatie, 
positionering, website, secretariaat, het organiseren 
van evenementen, social media, journalistiek, 
coaching en recht. We hebben contact gelegd met een 
professionele fondsenwerver, Martine Stoppelenburg 
van BIS Bureau Internationale Samenwerking. Zij zal 
in de loop van 2017 Kenchaan daadwerkelijk gaan 
ondersteunen.

NIEUWE WEBSITE
In september heeft Kenchaan haar nieuwe website 
(www.Kenchaan.com) gelanceerd. Door de inzet van 
Daphne Stapel (concept en tekst) en Tes Abbenhues 
(websitebouwer) beschikken we nu over een 
professionele website, waarop we trots zijn. 

NEDERLANDSE TRAIL
In 2016 heeft ook een Nederlandse trail 
plaatsgevonden. Dez trails hebben, naast de 
natuurbeleving voor Nederlandse deelnemers 
en fondsenwerving voor Kenchaan, vooral nog een 
ondersteunend karakter voor de gidsen, ter 
voorbereiding op lokale trails.

KENCHAAN EXPERIENCE
Met de Kenchaan Experience op 27 januari 2017 
hebben we het publiek een gelegenheid geboden 
om kennis te maken met wat Kenchaan zo bijzonder 
maakt. Met de aanpak van het project Ithala en wat 
de natuur in Zuid-Afrika de moeite van ‘bewaren’ 
waard maakt. De gids Ian Read, de natuurbeschermer 
Paul Cryer en onze voorzitter Danny van der Eijk 
hebben een gemêleerd gezelschap met hun 
persoonlijke verhalen op een meeslepende 
manier meegenomen naar Zuid-Afrika.
Dit geslaagde evenement is tot stand gekomen door 
de fantastische samenwerking met vrijwilligers, zoals 
Hugo Heldenbergh van het reclamebureau ZEAL en 
Viola Lindeboom (marketing communicatie), Jeanet 
Walraven (social media), Jos Rovers, facilitator, Lies-
beth Meijer (film- en beeldmateriaal), Olivia Warmink 
(veiling), Mirelle Petit en Mariëlle Elsing (secretariaat), 
Carlijne van den Burg (eventcoördinator), Florian de 
Haan (IT), Noud van Poppel (vergader- en 
brainstormlocatie) en Jacqueline Wiener 
(eindverantwoordelijke). 

BOUWEN AAN EEN STERKE EN 
PROFESSIONELE BASIS VOOR 

ONZE ORGANISATIE EN ACTIVITEITEN
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WINST- EN VERLIESREKENING 2016

Kleurspecificatie full color (CMYK)

- olijfgroen C: 10 M: 0 Y: 49 K: 28 
- donkerbruin C: 0 M: 55 Y: 100 K: 64
- rood  C: 0 M: 95 Y: 100 K: 0

Kleurspecificatie spot color (PMS)

- olijfgroen PMS 5777 C  
- donkerbruin PMS 732 C
- rood  PMS 485 C

TOELICHTING OP DE BALANS EN DE WINST- EN VERLIESREKENING
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Kleurspecificatie full color (CMYK)

- olijfgroen C: 10 M: 0 Y: 49 K: 28 
- donkerbruin C: 0 M: 55 Y: 100 K: 64
- rood  C: 0 M: 95 Y: 100 K: 0

Kleurspecificatie spot color (PMS)

- olijfgroen PMS 5777 C  
- donkerbruin PMS 732 C
- rood  PMS 485 C

TOELICHTING OP DE BALANS EN DE WINST- EN VERLIESREKENING TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 2016
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OVERIGE GEGEVENS

Kleurspecificatie full color (CMYK)

- olijfgroen C: 10 M: 0 Y: 49 K: 28 
- donkerbruin C: 0 M: 55 Y: 100 K: 64
- rood  C: 0 M: 95 Y: 100 K: 0

Kleurspecificatie spot color (PMS)

- olijfgroen PMS 5777 C  
- donkerbruin PMS 732 C
- rood  PMS 485 C
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