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#KAMBISA 2020
2020 was een raar jaar. Nederland kreeg te maken met corona-lockdowns,
Zambia ging preventief op slot. De komst van De Vliegende Meubelmakers
moest worden uitgesteld, het papierwerk voor de toerismevergunning kwam
stil te l iggen. 
Toch had het buurtcentrum in Chilonga eind 2020 niet alleen grondwater en
zonnestroom, maar is het ook voorzichtig begonnen met de eerste
activiteiten. De eerste bankjes zijn getimmerd, de eerste karatelessen
gegeven, de eerste schaakcompetities gespeeld. De tuin groeit en bloeit,  het
dak is bedekt met zonnepanelen en de pomp pompt gestaag door. 
In dit jaarverslag leest u er meer over. Ondertussen danken wij u voor al uw
steun!
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We want to THANK you for another vibrant year. Corona made it a bit weird,  the Netherlands going into
lockdown and Zambia closing its borders. We had to delay the coming of the flying carpenters and the
paper work for the tourism permit. Yet, by the end of 2020, the community center in Chilonga had
secured a good flow of water from the borehole and a steady supply of solar power. Using materials
donated earlier, we managed to host classes in karate, play chess and create the first benches out of
left over woods. You can read more about it in this year report. 

Thank you!
 



 

2020 begon goed, met een bericht van windenergiecollectief Meerwind, dat l iet weten
dat ze ons buurtcentrum in Zambia graag van een zonne-energie installatie wilden
voorzien. Na een hoop gepuzzel, gereken en overleg, besloten we de materialen in te
kopen bij een gespecialiseerde firma in Lusaka, en aan te laten leggen door de
elektricien die eerder onze waterpomp al van zonne-energie had voorzien. Ook hij
woont in Lusaka, maar hij was wel bereid onze lokale elektricien in Chilonga on the job
te trainen, zodat die in de toekomst het noodzakelijke onderhoud op zich zou kunnen
nemen. 

Even leek het erop dat het Zambiaanse verkeer werd afgesloten om de verspreiding
van het virus tegen te gaan, maar na een paar maanden was het zover: onze workshop-
annex theaterruimte was voorzien van zonnepanelen, batterijen, stopcontacten en
lampen! Dat betekende niet alleen dat we water konden blijven pompen, maar ook dat
het ti jd was de laptop en de beamer uit te pakken: de filmavonden konden gestart
worden, en onze beheerder Mulenga kon zichzelf wegwijs gaan maken op zijn eerste
laptop. Zodra we weer kunnen reizen, hopen we meer laptops mee te kunnen nemen,
zodat we verder kunnen met Kambisa!OnLine, een combinatie van ICT trainingen en
uitwisselingsprojecten. Met gedoneerde airmiles hebben we al een apparaatje gekocht
dat data kan omzetten in WiFi.
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project: 
solar installation

funding & advice:
Meerwind 
+ private donations

With the help of the Dutch wind power cooperation Meerwind, we managed to put up a solar system at the
workshop- and theatre space. After a lengthy advisory trajectory in which they helped us calculate our future needs
and plan battery longevity, we chose to buy our materials from a specialised supplier in Lusaka and ask the solar
electrian who had helped us before to come install it. He proved willing to train our local electrician on the spot so
he will be able to do maintenance when needed. 

As soon as we can travel again, we hope to bring in laptops so we can continue our online exchange and digital
skills project Kambisa!OnLine.  

THERE SHALL BE SOLAR! 



Terwijl Nederland de beruchte 'tweede golf' in ging, kon Zambia haar coronamaatregelen versoepelen.
De workshop- annex theaterruimte had inmiddels stroom en licht, en biedt nu plaats aan
buurtbewoners die er trainen, muziek maken, gitaarles geven, zingen, films kijken en met een laptop
leren omgaan. De schaaksets en schaakklokken die de Zoetermeerse schaakvereniging SV Promotie
ons eerder gaf, werden intensief gebruikt. 

Ondertussen bewezen de fruitbomen die we eerder rondom het community centre hadden geplant dat
het mogelijk is om voedsel te verbouwen zonder bomen te kappen. Doordat we een kapverbod op het
terrein hebben ingesteld, voldoende water hebben en veel bijgeplant hebben, ligt het buurtcentrum nu
in een weelderige, productieve tuin waar mensen zich makkelijk ontspannen.  
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ACTIVITY @ THE THEATRE 

project: 
training & activities

materials: 
SV Promotie 
+ private donations

As the Netherlands went into its second wave, facing thousands of infections per day, Zambia was able to loosen
covid-guidelines as the number is infections remained relatively low. This allowed us to start serveral small scale
activities at the theatre, which by that time had power and lights.  

Apart from the movie nights and the opportunity to learn how to use a computer, neighbours came to make music,
practice karate, learn to play guitar and play chess. The latter was made possible by a gift of the chess club
Promotie in Zoetermeer, which had donated a range of chess sets and chess clocks a year earlier. 

Meanwhile, the fruits we had planted in 2019 kept on growing, looking better all the time, showing ourselves and
our visitors it is possible to grow food without chopping the trees. Having left the original miombo trees in place,
and installing a ban on chopping them, the gardens surrounding the community center have become a lush,
productive and relaxing space.  



REPAIRING THE WATER PUMP
Midden in de droge tijd, ging de waterpomp kapot. Op zich niet heel verrassend, want
het bleek te gaan om een onderdeel dat om de paar jaar vervangen moet worden. Onze
installateur in Lusaka had er nog wel een liggen, en tijdens de installatie destijds had
hij beheerder Mulenga al laten zien hoe je het kan vervangen. Wat resteerde waren de
kosten om het onderdeel te kopen en naar Chilonga te krijgen. Met de hulp van vrienden
op Facebook hadden we het bedrag binnen een weekend bij elkaar. Een paar dagen
later kreeg de tuin weer water, en konden de buurtkinderen alweer tappen.  
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Halfway the dry season the water pump broke down. It was not a big surprise, as the problem proved to be
found in a part that needs to be replaced every few years. Our installer in Lusaka had a spare, and had shown
trustee Mulenga how to replace it before. 
What remained was to get the funds to buy the part and get it to Chilonga. With the help of some Kambisa!-
supporters on facebook we managed to raise that in a minimum of time - just over a weekend! A few days the
garden was watered and the neighbours had a renewed supply of fresh water again. 



Het buurtcentrum ligt in een voormalig stukje miombo bos, waar we een kapverbod hebben
ingesteld om lokale bomen zoveel mogelijk te behouden. De resterende ruimte is opgevuld met
uiteenlopende soorten fruit. Voor de opkweek van de soorten voor de kruid- en kruiplaag hebben
we een kleine kwekerij gemaakt. De grond is nog arm en de kinderziektes weleens koppig, maar al
doende leren we steeds meer. 

CAMPING Eind 2019 was de infrastructuur voor de camping bijna af.
We hadden gehoopt de laatste dingen in 2020 af te kunnen
maken, zodat we wat inkomen konden gaan verwerven, en
het buurtcentrum zichzelf kon gaan bedruipen. Met corona
liepen deze plannen vertraging op, maar we hebben al wel
wat lichtdichte tenten op de kop kunnen tikken, zodat
reizigers die niet zelf hoeven mee te slepen. 

S

NURSERY
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The community centre is situated in a former piece of Miombo forest, an important type of forest dominated by the
Brachystegia found in sub-equator Africa. To preserve this, we have forbidden users to chop trees at the plot and supplied it
with various fruit trees. However, for domestic uses, we had to replace its original undergrowth with new species that can help
it develop into a multipurpose food forest. The seedings are being grown at our nursery we established for this purpose. The
soil is still poor, and we have faced a number of childhood illnesses, but we are learning as we go. 

By the end of 2019, the infrastructure for the campsite was nearly done. We had hoped to finish the last things in 2020 so we
could start making some money to run the centre without donations. Due to corona, these plans had to be delayed. However,
we did managed to acquire some suitable tents, so visitors don't have to bring their own. Looking forward to put them to use! 



2018 | MARCH
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Als alles volgens plan was gegaan, hadden we in juli negen Vliegende Meubelmakers ontvangen,
die samen met een groep aspirant-houtbewerkers meubilair voor het community centre, het
erfgoedcentrum en de bijbehorende camping zouden maken. De vaardigheden en
gereedschappen die de Zambiaanse meubelmakers hierbij zouden gebruiken, hadden hen moeten
helpen hun eigen producten te maken met lokaal materiaal. We hoopten dat dit bovendien zou
bijdragen aan de bescherming van het nabijgelegen bos. Helaas ging het niet door: de
uitwisseling moest worden uitgesteld tot de covid-maatregelen het weer toestaan. 

Ondertussen is een deel van de Zambiaanse deelnemers wel vast aan de slag gegaan met lokaal
'rest'hout, de gereedschapskist van Gered Gereedschap en de boeken die we in 2019 al achter
lieten. Groot voordeel van dit hout is dat het gratis te krijgen is en bomen niet gekapt hoeven te
worden: dit zitmeubilair is gemaakt van zijtakjes, zodat de stam kan blijven staan.   

If things had gone according to plan, in July  2020, we would have received nine 'flying furniture makers' which were going to
work with a group of aspiring woodworkers, making furniture for the community centre, the adjoining camp site and the
heritage centre. Allowing these new furniture makers to exchange skills and giving them access to some useful tools, we had
hoped to facilitate them to start using the wood sustainably, and help preserve the nearby forest. Unfortunately, we had to
delay the physical exchange project until cover-rules allow it.

Meanwhile, Mulenga gathered some branches and turned them into a chair and a bench, using some books we left behind and
the tool kit Gered Gereedschap had donated a year earlier. A big advantage of this type of wood is that the tree does not have
to be cut, and it is locally available for free. Using such 'left over' or 'scrap' materials offers big benefits, which we will try to
use in future projects. 

(NON) FLYING CARPENTERS

project: carpentry skills

funding:
Gered Gereedschap
+ private donations


