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Voorwoord 
Dit programma maakt deel uit van Panthera's ‘Greater Kafue’s Super Five’ project, een vijfjarig project 
dat de populaties van KAZA's vijf grote vlaggenschip carnivoren veiligstelt. Het 'Van Boer naar Tafel' 
initiatief is een samenwerkingsverband tussen By Life Connected, Ila Safari Lodge, Panthera en Pinnon 
Lodge, waarbij expertise op het gebied van duurzame gemeenschapsontwikkeling en wetshandhaving 
worden gecombineerd. By Life Connected zal de leidende uitvoerende organisatie zijn. By Life 
Connected is een Grassroots stichting die zich richt op het versterken van gemeenschappen rondom 
Kafue National Park. We werken samen met lokale partners om alternatieven voor een duurzaam 
bestaan te creëren die worden ondersteund door het nabijgelegen natuurgebied. Omdat bedreigingen 
voor de natuur, zoals stroperij en ontbossing, een direct gevolg zijn van de hoge armoedecijfers, zullen 
alternatieve bestaanswijzen deze bedreigingen beperken. Onze missie is om een actieve connectie 
tussen de natuur en de lokale gemeenschap te creëren die direct, sterk en duurzaam is.  
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Van Boer naar Tafel Initiatief 
Het ‘Van Boer naar Tafel’ initiatief vraagt financiering om de rol van gemeenschappen als actieve 
natuurbeschermings- en zakenpartners in de wildlife economie van het Greater Kafue Ecosysteem te 
versterken. Dit wordt behaald door een lokale logistieke service te ontwikkelen in samenwerking met 
lokale boeren, die de Kafue-consumentenbehoeften koppelt aan een lokaal geteelde productenmarkt. 

1. Greater Kafue Ecosysteem 
1.1 Achtergrond 

Het Greater Kafue Ecosysteem (GKE) strekt zich uit over 66.000 km2 en bestaat uit Kafue National Park 
(KNP) van 22.400 km2 en negen omliggende game management gebieden (GMA's). Het is een van de 
grootste aaneengesloten beschermde landschappen in Afrika en beschermt vele bedreigde en 
endemische diersoorten. 

De GKE wordt geconfronteerd met vele bedreigingen, waaronder stroperij, ontbossing voor landbouw, 
houtskoolproductie en ongeplande menselijke nederzettingen binnen de GMA's. Deze bedreigingen 
worden veroorzaakt door onvoldoende sociaaleconomische prikkels en hoge armoedecijfers in de lokale 
gemeenschap. Bevolkingstoename en migratie (vooral vanuit Zuid-Zambia), een gebrek aan 
betrokkenheid van de lokale bevolking bij de wildlife economie en een beperkte aansluiting van de 
lokale gemeenschap op de wildlife -en toeristenmarkt vergroten de bedreigingen voor de GKE.  

1.2 Prioriteiten & mogelijkheden 
De meest effectieve positieve maatregelen zijn het creëren van alternatieve vormen van 
levensonderhoud voor bestaande en potentiële stropers, empowerment van de lokale gemeenschap 
en daadkrachtige wetshandhaving (Overton et al., 2017). De huidige maatregelen om het niet-
duurzame gebruik van hulpbronnen in de GKE te verminderen zijn vooral gericht op versterking van de 
wetshandhaving. Om tot een holistische aanpak te komen, zal By Life Connected deze inspanningen 
aanvullen en zich richten op het versterken van de lokale gemeenschap door alternatieve duurzame 
vormen van bestaan te bieden. 

Momenteel missen lokale boeren informatie met betrekking tot de voedselvraag van de organisaties in 
de GKE. Ook hebben ze slechts beperkte middelen om de logistieke distributie te beheren en aan de 
vraag van de consument te voldoen. Daarom kopen de meeste lodges, NGO's en overheidsdiensten die 
in de GKE actief zijn, hun producten in Lusaka. By Life Connected zal een door de gemeenschap 
gestuurde logistieke service ontwikkelen via het 'Van Boer naar Tafel'-initiatief. Het programma zal een 
nog niet benutte, nieuwe markt voor de gemeenschap realiseren, die de consumentenbehoeften van 
Kafue bedient vanuit een lokaal geteelde productenmarkt. Voor deze ‘nieuwe’ markt binnen de GKE 
moet de productie worden verhoogd, waardoor stabielere en gediversifieerde banen in de 
gemeenschap worden gecreëerd. Op deze manier creëert het programma een actieve koppeling tussen 
het nationale park en de gemeenschap, zodat betrokkenheid op de lange termijn direct, sterk en 
duurzaam is. 

2. Projectplan 

2.1 Locatie 
De initiële focus van het programma zal de centrale zone van de GKE zijn, inclusief Mumbwa GMA en 
het dorp Nalusanga. Dit gebied heeft de hoogste dichtheid aan toerisme, stichtingen en 
overheidsorganisaties binnen het park en dus de grootste potentiële vraag om op in te spelen. De 
snelweg M9 die door de GKE loopt van de Nalusanga-poort (in het oosten) via KNP naar de Tateyoyo-
poort (in het westen), biedt een gemakkelijke toegang tot de kern van de GKE. Hierdoor kan de logistieke 
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service de organisaties efficiënt bereiken. Bovendien is de M9 de hoofdweg die de GKE met Lusaka 
verbindt. 

Ten slotte heeft Nalusanga een enorm potentieel om dé gateway voor Kafue National Park te worden, 
zoals Livingstone of Mfuwe dit voor respectievelijk Victoria Falls en South Luangwa NP zijn. Dit 
programma en By Life Connected kunnen dit doel mede helpen bereiken.  

2.2 Doelgroepen 
De klanten van het ‘Van Boer naar Tafel’ initiatief zijn twaalf toeristenoperators, vier stichtingen en twee 
overheidsorganisaties die actief zijn in de centrale zone van de GKE. De belangrijkste doelgroep in de 
gemeenschap zijn productieve lokale boerencoöperaties die kunnen tegemoetkomen aan de 
producteisen van de organisaties in de GKE. 

Bij het programma zullen bestaande boerencoöperaties worden betrokken en de vorming van nieuwe 
worden gestimuleerd. Coöperaties worden democratisch georganiseerd, beheerd en geleid door de 
gemeenschappen zelf voor een collectief voordeel. Door de inzet en vorming van coöperaties reikt de 
impact van dit programma verder dan individuele boeren en kan het meerdere families bereiken. 
Boerencoöperaties zijn bovendien flexibeler, meer kosteneffectief en betrouwbaarder in het leveren 
van een stabiel aanbod in vergelijking met individuele boeren. Er worden waar mogelijk cursussen over 
bedrijfsontwikkeling, management en boekhouding gegeven aan lokale coöperatieve deelnemers, met 
de nadruk op het bijscholen van vrouwen in invloedrijke rollen. Ten slotte zal het programma in nauwe 
samenwerking met Ila Community Farm werken aan het bieden van workshops die boerencoöperaties 
in staat zullen stellen te diversifiëren in de producten die zij aanbieden. 

Om gelijkheid en transparantie te stimuleren en niet-duurzaam gebruik van hulpbronnen te 
ontmoedigen, vereist het programma enkele randvoorwaarden van de coöperaties voordat ze in het 
programma worden opgenomen, namelijk: 

• Meer dan 25% van de leden van de coöperaties zijn vrouw ter bevordering van gendergelijkheid. 
• Als onderdeel van de deelname aan het programma ondertekent elke boer en coöperatie een 

overeenkomst waarin wordt erkend dat zij zich houden aan een reeks natuurbehoudsprincipes. 
Deze principes zullen worden vastgesteld in samenwerking met de Community Resource Board 
en de chieftainess en zullen worden gehandhaafd in nauwe samenwerking met Panthera en de 
DNPW. 

• Elke deelnemende coöperatie is verplicht om een managementplan in te dienen - inclusief visie, 
ethische structuur, managementsysteem, een vaste loon-, prijs- en winststructuren, samen met 
een boekhoudsysteem.  

2.3 Uitvoering 
Om het programma te ondersteunen en inkomsten te genereren voor toekomstige behoeften en 
continue ontwikkeling, zal By Life Connected een logistiek voedsellevering- en afvalinzamelingsservice 
opzetten en coördineren in actief partnerschap met de lokale gemeenschap (zie figuur 1). Dit omvat het 
inkopen van extra items van buiten Nalusanga waar nodig en circulariteit binnen het systeem. Ook 
verzekert dit systeem zelfvoorziening binnen anderhalf jaar (zie hoofdstuk 3).   

Het ingezamelde afval van de organisaties in de GKE wordt naar Nalusanga getransporteerd. Wanneer 
dit eenmaal loopt, zal een tweede fase zich focussen op afvalopslag en recycling, waardoor een circulair 
systeem ontstaat. Deze tweede fase is het 'Waste to Wealth'-initiatief, waar waarde wordt gehaald uit 
afval door nieuwe producten te maken in actief partnerschap met gemeenschapscoöperaties. 

Van belang is dat het model kan worden overgenomen in andere sectoren van de GKE of zelfs op andere 
locaties in de wereld.  
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2.4 Project team  
Het 'Van Boer naar Tafel'-initiatief bestaat uit twee operationele teams. In Lusaka is er een parttime 
coördinator en een chauffeur. In Nalusanga is er een fulltime coördinator en een assistent. Tijdens het 
eerste jaar worden deze coördinatoren ondersteund door twee programmacoördinatoren van By Life 
Connected.  

3. Financieel plan 

3.1 Investeringsbegroting 
De totale investering van het eerste jaar van het programma worden geschat op $54.000, waarvan 
$27.000 opstartkosten zijn en $27.000 operationele kosten. Zie tabel 1 voor details. 
 
Tabel 1. Investeringsbegroting van het eerste jaar ‘Van Boer naar Tafel’ initiatief. 

Investering 1ste jaar Details USD 
Startup kosten Transport (5-ton vrachtwagen & fiets) 18.500 
 Bouw van opslagplaats in Nalusanga 2.000 
 Energie, vriezers, koelboxen, kratten 4.500 
 Computer & 2 smartphones 2.000 
Totale startup kosten  27.000 
Operationele kosten Kosten BLC projectcoördinatoren  12.000 
 Project onderkomen 2.000 
 Lokale coördinatoren & assistent kosten 5.000 
 Brandstof & onderhoud vrachtwagen 

(transportkosten) 
7.000 

 Communicatie 1.000 
Totale Operationele kosten  27.000 
Totale kosten  54.000 
   

3.2 Omzet 
Alle deelnemende organisaties betalen 15% bovenop de kostprijs van de producten voor levering en 5% 
van de bestellingen voor het verzamelen van het afval. Voor elke kleine en grote organisatie waarvan 
het programma het afval levert en ophaalt, verdient het programma respectievelijk $3.200 en $38.000 
per jaar.  

Figuur 1. Implementatie model van de service By Life Connected biedt in partnerschap met de Nalusanga gemeenschap. 



5 
 

3.3 Financieel overzicht 
Gedurende de eerste zes maanden zal het programma worden getest en verfijnd met vijf relatief kleine 
organisaties. Na deze pilot van zes maanden, waarin zal worden getest op betrouwbaarheid en 
stiptheid, voegt het programma tussen juli en oktober 2020 nog twee kleine en twee grote organisaties 
toe aan de bestellijst. De verwachte omzet in het eerste jaar, zonder initiële investeringen of 
financiering, is -$6.660 (figuur 2).  

Om in het tweede jaar deze service aan meer organisaties te kunnen aanbieden, is een extra investering 
in de vorm van een 5-ton vrachtwagen of aanhangwagen en materialen nodig ($19.500). Met een 
afzetmarkt van zeven kleine en drie grote organisaties (onder voorbehoud) wordt verwacht dat het 
programma na 1,33 jaar in april 2021 een positieve balans kan behalen en zelfvoorzienend wordt (figuur 
2). De balans na 5 jaar zal naar verwachting een positief resultaat van $377.490 bedragen.  

Waar nodig wordt de opbrengst opnieuw geïnvesteerd in het ‘Van Boer naar Tafel’ initiatief. De rest 
wordt geherinvesteerd in projecten voor gemeenschapsontwikkeling in het Nalusanga-gebied. Er zal 
een community comité worden opgericht die zal beslissen aan welke projecten de middelen zullen 
worden besteed. Hierdoor wordt de gemeenschap van Nalusanga een actieve partner in het 
besluitvormingsproces. Het community comité zal bestaan uit leden van de Community Resource Board 
(die de boeren, natuurlijke hulpbronnen, etc. vertegenwoordigen) en uit leden van By Life Connected. 
 

3.4 Financiering budget 
Financiële ondersteuning die de opstartkosten en het eerste jaar aan operationele kosten kunnen 
dekken, zal het ‘Van Boer naar Tafel’ initiatief in staat stellen het programma te ontwikkelen vanuit een 
beginfase naar een zelfvoorzienend systeem. Dit zal resulteren in een duurzame stroom van middelen 
afkomstig van organisaties die actief zijn in de GKE naar de gemeenschap van Nalusanga, waarmee het 
zal bijdragen aan de empowerment van zijn mensen en duurzame gemeenschapsontwikkeling zal 
stimuleren. De $54.000 die nodig is om dit te realiseren, wordt begroot volgens tabel 1.  

3.5 Verwachte resulten 
Na het eerste operationele jaar verwachten we de volgende resultaten:  

• Verwacht wordt dat ten minste 70 boeren (waarvan >25% vrouw) onderdeel van het 
programma worden, via wie zo’n 370 inwoners positief beïnvloed worden door hun 
familiebanden. Door deze overeenkomst, zal geen van deze 370 mensen een niet-duurzaam 
gebruik van de natuurlijke bronnen uitvoeren. 

Figure 2. Financieel overzicht tot 12-2021 
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• Er wordt een gemeenschapscommissie ingesteld om te beslissen aan welke projecten voor 
gemeenschapsontwikkeling potentiële fondsen uit het programma worden uitgekeerd. 

• De CO2 uitstoot wordt verminderd, omdat slechts één vrachtwagen van 5 ton (of twee op basis 
van de vraag) zal rijden, in plaats van dat elke organisatie zijn eigen transport gebruikt om te 
bevoorraden. Met tien verwachte klanten in het eerste jaar resulteert dit in een afname CO2 in 
equivalent aan 90 bomen.  

• Het kopen van lokaal geproduceerde producten met herbruikbare verpakkingen (bakken/ 
dozen/containers) zal plastic afval verminderen. 

• Afval geproduceerd door de deelnemende organisaties in de GKE wordt duurzaam verwerkt in 
plaats van in natuurgebied verbrand of naar een stortplaats gebracht. Om hiervoor een schaal 
te bieden: een grote organisatie produceert zo’n 18 vrachtwagens van 5 ton afval per jaar. Het 
afval dat wordt geleverd door het ‘Van Boer naar Tafel’ initiatief kan worden gebruikt in het 
vervolg ‘Waste to Wealth’ -initiatief (fase 2) als een aanvullende bron in Nalusanga. 
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