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ALGEMEEN
Kenchaan Foundation zet zich in voor het behoud
van de unieke Afrikaanse natuur en wildernis.
Het belangrijkste project dat ondersteunt wordt is
het wildpark Ithala.  Kenchaan wil bijdragen aan een
duurzame ontwikkeling van Ithala vanuit een
holisitische visie op natuurbehoud, waarbij
participatie van de lokale bevolking gezien wordt
als dé sleutel tot ontwikkeling van het park.

ITHALA GAME RESERVE

Ithala is een 30.000 hectare groot natuurpark in het
noordoosten van Zuid-Afrika. Het is gelegen in de
regio Kwazulu Natal (KZN) en grenst aan de zuidkant
van Swaziland. Het ligt tussen de steden Pongola,
Louwsburg en Paulpietersburg. Het is een park met
een hoogteverschil van ruim 1000 meter, wat
bijdraagt aan een zeer 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 conflict situaties tussen
mens en dier ontstaan.
Na de val van het apartheidsregime is het
grondeigendom van Ithala teruggegeven aan
de twee stammen die het gebied oorspronkelijk in
bezit hadden: Zulu en Buthelezi. Er is afgesproken om
het natuurpark nog 25 jaar door KZN wildlife
(the provincial land management agency) te laten
beheren.

SAMEN ITHALA
ONTWIKKELEN
Het doel is samen met alle stakeholders Ithala te
ontwikkelen tot een duurzaam wildpark, waarbij de
regio mee ontwikkelt. De ontwikkeling van Ithala is
complex. Natuurbehoud en de belangen van lokale
communities komen niet altijd overeen. Het leidt tot
discussies over bijvoorbeeld onderwerpen als schade
en risico van wilde dieren, jacht en stropen door de
lokale bevolking en toegang tot het park. Er zijn zeven
omliggende communities betrokken, die sociale
problemen kennen als armoede en werkeloosheid.

4

ITHALA EN ACT

KZN wildlife heeft de non-gouvernementele
organisatie ACT (African Conservation Trust)
betrokken bij de ontwikkeling van wildpark Ithala.
ACT maakt gebruikt van de ‘applied ecology approach’.
Dit is een benadering waarbij gestreefd wordt naar
natuurbehoud én een verbetering van
de sociaal-economische omstandigheden in de regio.
ACT hoopt tezamen met de ontwikkeling van Ithala
betere leefomstandigheden te creëren voor de
bevolking alsmede de grote diversiteit en
de ecologische waarde van het natuurpark
te behouden en te beschermen. ACT werkt samen
met experts, natuurbeheerders en andere NGO’s
en strategische partners in zowel Zuidelijk Afrika,
Amerika, Groot-Brittanië en Nederland.

Deze ontwikkeling van dit netwerk kost tijd en kan
niet overhaast gebeuren, vandaar dat gekozen is
voor een lange termijn planning van 20 jaar.
Het plan voor de olifanten en neushoorns is
gebaseerd op beleid voor het management van
beschermde gebieden en prioritaire soorten.

APPLIED ECOLOGY AANPAK

ACT maakt gebruik van de ‘applied ecology aanpak’,
om de complexe problemen rondom de bescherming
van ecosystemen aan te pakken. De bedreigingen voor
het behoud van biodiversiteit liggen vaker buiten
de parken dan erin. Binnen de applied ecology aanpak
wordt niet alleen gekeken naar natuurbehoud, maar
ook naar de sociale en economische problemen.

Vaak worden problemen rondom natuurbehoud/
bescherming gescheiden van problemen rondom
menselijke context. Binnen de Applied Ecology Unit
werken biologen samen met sociologen,
landbouwexperts en economen. Dit multidisciplinaire
team maakt gebruik van ‘thinking in systems’ waarbij
de onderliggende verbanden tussen de verschillende
contexten worden onderzocht. Deze aanpak leidt tot
innovatieve oplossingen die in gescheiden projecten
niet bereikt had kunnen worden. Met deze holistische,
multidisciplinaire aanpak kan het team als katalysator
werken bij de complexe problematiek tussen behoud
van biodiversiteit en de menselijke context.

ITHALA EN KENCHAAN

Kenchaan foundation werkt vanuit Nederland samen
met ACT. Kenchaan Foundation ondersteunt ACT
zowel inhoudelijk als financieel bij een aantal
projecten gericht op de ontwikkeling van wildpark
Ithala. Samen met ACT wordt gewerkt aan projecten
die positief bijdragen aan de economische,
persoonlijke en spirituele ontwikkeling van
de omliggende communities. Als deze aanpak
succesvol is, dan wordt deze uitgerold naar andere
parken. Het beoogde einddoel bestaat uit
de samenvoeging van meerdere parken
in de omgeving tot één groot leefgebied voor het wild.

LANGE TERMIJN EN KORTE
TERMIJN PLAN

Er liggen twee gezamenlijk opgestelde plannen voor
de ontwikkeling van Ithala. ‘The long term Ithala
complex sustainability plan’ voor de komende 20 jaar
en ‘The elephant and rhino habitat plan for greater
Ithala’ voor de komende 4 jaar. Het lange termijn plan
kijkt naar de relatie tussen de sociale, economische en
omgevingsfactoren die effect hebben op de
menselijke en natuurlijke communities in het gebied.
Het beoogt het ontwikkelen van een stevig sociaal
netwerk met alle stakeholders, inclusief de
lokale communities. Voorheen werden deze lokale
communities niet meegenomen in dit soort plannen.

Catalytic
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Process
facilitated by
Applied Ecology
Unit
Traditional
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Ecosystem
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Local
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Local
Farming

Conservation
Agriculture

Veld
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BEST PRACTICE

• Verbetering van de infrastructuur van Kenchaan
• Vergroting van ons netwerk en het werven van vrijwilligers
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VOORTGANG PROJECTEN
BINNEN ITHALA
Kenchaan ondersteunt een aantal van de projecten
die binnen de ontwikkeling van wildpark Ithala plaats
vinden.

BASELINE STUDY

Om de aanpak van ACT te laten slagen is het van groot
belang om goed de behoeften van de communities te
kennen.  Om die behoeften te definiëren wordt een
baseline study gedaan. Deze study zal een totaalbeeld
geven van de communities. Vragen die beantwoord
zullen worden zijn onder andere: Hoe zit
de community sociaal in elkaar? Hoe is de regionale
economische situatie? Waar liggen de behoeften van
de mensen zelf? Hoe ziet de bodem en
waterhuishouding eruit? Wat is hun beeld van Ithala
en natuur? Een totaalbeeld kan ACT helpen om
een gerichtere aanpak te ontwikkelen met betere
resultaten. Kenchaan ondersteunt de financiering
van deze studie.

TRAILS VOOR DE LOKALE
BEVOLKING

Een van de doelen van Kenchaan is de lokale
mensen opnieuw te verbinden met natuur. De trails
zijn hiervoor een prachtig instrument. Met de trails
hopen we de vertrouwensrelatie met de lokale
bevolking te versterken. Ook willen we hen de waarde
van de natuur in het Ithala laten beleven. Als je de
waarde van iets begrijpt of doorziet, dan ben je meer
bereid deze te beschermen. Voorheen zijn een aantal
trails met kansarme jongeren georganiseerd.
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NIEUWE AANPAK

In 2017 is gekozen voor een nieuwe aanpak. In deze
nieuwe aanpak richten we ons specifiek op jongeren
uit de lokale communities rondom Ithala. Jonge
mensen binnen de stakeholder groep, die impact
kunnen hebben op de ontwikkeling van hun
community. Deze nieuwe aanpak is doorvertaald naar
een pilot, waarvoor de financiering inmiddels gereed
is. Begin 2018 staan drie pilot trails op het programma.
Deze zullen worden geëvalueerd.

FOODGARDEN PROJECT

Het foodgarden project bestaat uit het opzetten
van kleine moestuinen met de lokale bevolking in
de dorpen rondom Ithala. Een moestuin kan voorzien
in de eigen behoefte en leert mensen voor het land
te zorgen. Er wordt uitgegaan van het idee dat als je
leert om grond te waarderen en op een verantwoorde
manier te gebruiken, met een mooie opbrengst aan
groenten, je bereid bent om dit te beschermen.
Het verbindt mensen opnieuw met het land.
Dit project heeft daarmee een zelfde doel als de trails.
De foodgardens vinden alleen plaats dichterbij huis,
in de dorpen zelf. Een project als dit is ook elders
gedaan. In die zin is het niet nieuw. Elders zijn
de successen  wisselend geweest. Het verschil in
aanpak van dit project is om kleinschalig te beginnen
en voor goede begeleiding te zorgen gedurende
het gehele traject.

Er zullen lokale mensen worden opgeleid om vanuit
het perma-cultuur gedachtegoed mensen te leren
de grond te bewerken. Zij zullen gedurende het gehele
project de mensen in de communities blijven
begeleiden. De tuinen worden op een goede manier
aangelegd, omhekt en er zal geïnvesteerd worden in
een goede watervoorziening. Er wordt gestart met
30 tuintjes. Kenchaan helpt mee bij de opzet en
financiering van dit project. De kosten bedragen
ongeveer 40.000 euro. In 2018 wordt een plan van
aanpak opgesteld en zal fondsenwerving
plaatsvinden. Bij voorkeur wordt eind 2018 gestart
met de aanleg van de eerste tuinen.

Het streven is een regulier trail programma op te
zetten. We richten ons met deze lokale trails op jonge
mensen tussen de 18 en 30 jaar, zowel vrouwen als
mannen. Het liefst zien we dat mensen zelf zich
aanmelden. Samen met ACT wordt een selectie
gemaakt. Deze trails zullen worden gemonitord en
we zullen met de mensen nog een tijd in contact
blijven om te volgen wat de trail-ervaring met hen
heeft gedaan.  
De trails hebben effect op het persoonlijk leiderschap
van mensen en inspireren deelnemers te leven op een
duurzamere manier. De lokale mensen met
trail-ervaring kunnen met deze nieuwe inspiratie
impact hebben in hun eigen community. Ze kunnen
hun communities helpen duurzamer te leven.
De ervaring leert dat er een de link is tussen
duurzame voedselproductie en zorg voor de
natuurlijke omgeving. Dit helpt mensen te motiveren
en initieert verandering. Trail-deelnemers zouden
bijvoorbeeld betrokken kunnen worden bij het
‘foodgarden’ project. (zie hieronder) Daarnaast wordt
gezocht naar een link met het overall programma
rondom het behoud en de ontwikkeling van Ithala.
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NEDERLANDSE TRAILS

KENCHAAN XP 2018

DOELSTELLINGEN 2018

Kenchaan organiseert een beperkt aantal trails naar
Afrika voor Nederlanders. Hiermee beogen we om
vrijwilligers te werven en tevens financiëeren we met
een bijdrage van de Nederlandse trails de trails voor de
lokale bevolking. In 2017 hebben we een eerste pilot trail
gedaan. Tijdens deze pilot trail is een bezoek gebracht
aan de Dlamini Community. Ze werden hartelijk
verwelkomd door de lokale leiders, de N-Duni.
De deelnemers hebben een potje voetbal gespeeld
met de lokale jeugd. De uitslag is onbekend. Dit bezoek
werd door hen gewaardeerd en het doet ons inzien hoe
belangrijk het is het contact met de lokale communities
te onderhouden.

Begin februari heeft de Kenchaan Experience plaats
gevonden. Een kleine 100 deelnemers waren
aanwezig op dit event. Paul, Ian en Sihle hebben vanuit
hun hart het verhaal van Ithala verteld en hoe zijzelf
daarbij betrokken zijn. Verder was er een
indrukwekkende presentatie van Bowine Wijfels over
biomimicry. Bezoekers werden meegenomen in
experiences gericht op de zintuigen. Het cabaret-duo
HUN, Sabine Krol en Charlotte de Vries, heeft voor de
tweede keer de veiling geleid. De veiling heeft ook dit
jaar weer een mooi bedrag opgeleverd. De sfeer was
goed en ontspannen en de deelnemers hebben genoten
van de verhalen van Paul, Ian en Sihle.
De locatie “ Circular Expo” in Hoofddorp was beschikbaar
gesteld door Wouter van Twillert, werkzaam bij Kirkman
Company. Alle bijdragen van mensen waren om niet.
Jacqueline Wiener is de drijvende kracht geweest bij
de organisatie van dit event.

Graag willen we in 2018 de weg voortzetten die
in 2016 is ingeslagen en die zich in 2017 heeft
bestendigd. Voor 2018 hebben we daarom als
belangrijkste doelstellingen vastgesteld:

VOORTGANG LOKALE
SAMENWERKING
De afgelopen jaren is gewerkt aan de vertrouwensrelatie
met de lokale communicaties. Er zijn vele gesprekken
gevoerd door de medewerkers van de applied ecology
unit van ACT met de lokale bevolking. Ook het bestuur en
enkele vrijwilligers hebben bezoeken gebracht aan een
tweetal communities. Het is cruciaal voor het
wegnemen van wantrouwen dat de leiders van de
communities zien dat er continuïteit is met langdurige
betrokkenheid vanuit ons. Samen zoeken we naar een
gemeenschappelijk belang.  Deze aanpak heeft  het afgelopen jaar zijn vruchten afgeworpen.  Met een
community in het zuiden is een afspraak gemaakt over
700 hectare grond die bij het wildpark Ithala gevoegd
kan worden. Samen met deze community wordt nu
gekeken naar de behoeftes die zij hebben voor hun
ontwikkeling.  Mogelijk wordt hier het foodgarden
project gestart. In het noorden is een eerste doorbraak
rondom de omheining. Er ligt een voorstel van een community voor de positionering van deze omheining. (voor
meer informatie over omheining zie jaarverslag 2016)
ACT is daarnaast bezig met fondsenwerving voor het hek
aan de noordkant. Kenchaan denkt mee over alternatieve
oplossingen en zoekt naar of is in gesprek met partijen
met een technologische achtergrond en innovatieve
ideeën. Al deze stappen maken vervolgstappen mogelijk
om een stevig sociaal netwerk te bouwen rondom de
ontwikkeling van het wildpark Ithala.
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• Ondersteuning van de algemene ‘baseline’ studie.

• Versterking van de samenwerking met Foundation
   for Natural Leadership (FNL).

• Uitvoering van drie pilot trails voor de lokale
   bevolking in Ithala.

• Vergroting van de inkomsten door fondsenwerving
   en het organiseren van events.

• Opzet van een ‘foodgarden’ project op maat voor
   één lokale community.
• Verbeteren dialoog en versterken van de relaties
   met de lokale communities.

SAMENWERKING FNL
Veel Kenchaaners zijn bij Kenchaan gekomen, nadat ze
een trail bij FNL hebben gelopen. We willen heel graag
met de Foundation for Natural Leadership en haar
achterban samen werken om elkaar te versterken en te
helpen met het realiseren van de ambities.

STERKE EN PROFESSIONELE
BASIS IN NEDERLAND
Het bestuur is uitgebreid met twee bestuursleden.
Hierdoor hebben we in 2017 veel gedaan gekregen
en hebben we mooie vervolgstappen kunnen zetten.
Het vrijwilligersnetwerk is uitgebreid en versterkt.
Zo hebben we een vrijwilliger gevonden die zich inzet
voor social media en een vrijwilliger voor het
organiseren van onze events. Vrijwilligers die al langer
bij ons betrokken zijn richten zich op de financiën,
reclame en marketing, de website, juridische zaken
en communicatie. Kenchaan zoekt nog een vrijwilliger
die kan helpen met het uitbreiden van het netwerk
en voor fondsenwerving. Ook zoeken we nog een
vrijwilliger die de communicatie kan coördineren.
Begin 2018 heeft Liesbeth Meijer besloten het bestuur
van Kenchaan te verlaten. Wij zijn Liesbeth dankbaar
voor haar inspanningen voor Kenchaan.

• Versterking van de relatie met het parlement van
   KWZ en KWZ wildlife, waarbij inzet wordt op een
   memorandum of agreement.

ITHALA

PROJECT

Mdlangamandla

Simelane
Mavuso

Msibi
Dlamini

Ntshangase

Sibiya

Khala Trust Area - In the
process of regotiating
a formal MOA Prior
to stewardship

Ithala Game Reserve

Nhlangwini Trust Area
- In the process of
negotiating a formal
MOA prior to stewardship

Town of Louwsburg
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Balans
In Euro

2017

10

2016

EIGEN VERMOGEN
407

526

0

526

Kapitaal rekening
Resultaat

10.548
2.950

15.195
-4.647
13.498

10.548

13.498

10.548

0
0

LIQUIDE MIDDELEN
Geldmiddelen

2

per 31 december 2017

2016

407

VLOTTENDE ACTIVA
VORDERINGEN KORTE TERMIJN
Overige vorderingen

Datum 18/05/2018 Tijd 13:22 Blad

In Euro
2017

Materiele Vaste Activa
MATERIELE VASTE ACTIVA
Inventaris

Kenchaan

13.091

0
10.022

13.091

10.022

13.498

10.548
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Winst- en verliesrekening per 31 december 2017
In Euro
Omzet
Inkomsten
INKOPEN
Inkopen
BRUTO WINST
Bruto winst

2017

4

In Euro

2016

2017
24.768

13.720

Materiele Vaste Activa

24.768

13.720

MATERIELE VASTE ACTIVA

17.609

15.074

Inventaris

17.609

15.074

7.159

-1.354

2016

407

526

13.091

10.022

13.091

10.022

VLOTTENDE ACTIVA

2.712
611
65
358
343

-1.354

LIQUIDE MIDDELEN
Geldmiddelen
Triodos Bank

2.257
301
519
4.089

AFSCHRIJVINGEN
Afschrijvingen

Datum 18/05/2018 Tijd 13:22 Blad

Toelichting op de balans per 31 december 2017

7.159

BEDRIJFSKOSTEN
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Verkoopkosten
Financiele baten en lasten.
Algemene kosten

Kenchaan

120

3.077
73

120

BIJZ. BATEN EN LASTEN
Bijzondere lasten

73

Kenchaan

143

Datum 18/05/2018 Tijd 13:22 Blad

5

143
2.950

-4.647

Toelichting op de balans per 31 december 2017
In Euro
2017

2016

EIGEN VERMOGEN
Kapitaal rekening
Kapitaal

10.548

15.195

10.548

15.195

2.950

-4.647

Resultaat
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Toelichting op de winst- en verliesrekening per 31 december 2017
In Euro

2017

Datum 18/05/2018 Tijd 13:22 Blad
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Toelichting op de winst- en verliesrekening per 31 december 2017
2016

In Euro
Ov.bijz.lasten

Omzet
Inkomsten
Donaties
Omzet workshop
Omzet bijdrage trail

Kenchaan

8.846
6.890
9.032

11.440
2.280
0

24.768

13.720

17.609

15.074

17.609

15.074

2.402
310

0
0

2.712

0

127
484

0
2.257

611

2.257

65

0

65

0

358

301

358

301

0
49
294

400
120
-1

343

519

120

73

120

73

2017

2016
0

143

0

143

INKOPEN
Inkopen
Inkoop KSE Trail

BEDRIJFSKOSTEN
Huisvestingskosten
Huur werkruimte
Huur div

Kantoorkosten
Telefoonkosten
ICT kosten

Verkoopkosten
Representatiekosten

Financiele baten en lasten.
Bank- en rentekosten

Algemene kosten
Bedrijfskleding
Kl. aanschaffingen
Div. algemene kosten

AFSCHRIJVINGEN
Afschrijvingen
Afschr. Inventaris

BIJZ. BATEN EN LASTEN
Bijzondere lasten
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www.kenchaan.com
info@kenchaan.com

