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Waar naar toe?
Tikondane Community Centre is ruim 15 jaar geleden opgezet als een educatieve instelling, in
eerste instantie voor volwassenen. Deze doelstelling is nog steeds geldig en is zelfs uitgebreid.
Tiko biedt nu werk aan een groep jongeren die de middelbare school heeft afgerond, de interns.
Door middel van training worden hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot.
Hier op de foto met Elke, vier interns (van l naar r), Lazarus, Joe,
Mwanida en Weston die op Tiko werken en opleiding krijgen
dankzij financiele bemiddeling van Tiko. Lazarus begint een
drie-jarige landbouwopleiding, Mwanida heeft recentelijk
een training in Lusaka gevolgd over het gebruik van iPads/
intranet in het onderwijs (betaald met een donatie van een
Bredase stichting) en Joe heeft een aanvraag ingediend om een
Amerikaaans “Young African Leaders” programma te volgen.
Het afgelopen jaar is een nieuw programma gelanceerd: 19 steps out of poverty: Tiko
werknemers gaan naar de dorpen toe en via workshops met vrouwengroepen introduceren ze
nieuwe landbouwmethodes om beter en meer voedsel te verbouwen.
Bovendien, is in juli de Tiko Academy van start gegaan – een vakschool die theorie met praktijk
combineert. Weston (zie foto boven) als landbouwingenieur is verantwoordelijk voor de
Academy. De Nederlandse organisatie “Gered Gereedschap” is gevraagd de nodige
gereedschappen te sturen.
De Tikondane Foundation Nederland kan inmiddels op meer en meer steun rekenen. Een mooi
voorbeeld is de fietstocht „ Van Zambia naar Breda‟ . Een fantastische dag met een goed progra
mma, veel zon en met steun van lokale ondernemers1 en de inzet van Arend de Vries. Op breed
verzoek wordt de fietstocht in 2015 weer georganiseerd.
Wilde Ganzen hebben financiële steun toegezegd om een deel van de keuken van de Tiko Lodge
te renoveren! Samen met uw giften kunnen we ruim €8000 gaan investeren!
Bovendien heeft de stichting kunnen regelen dat in maart 2015 Ellen Kok-Hendriks, een
deskundige in het ontwikkelen van plattelands toerisme in Afrika, naar Tikondane gaat namens
PUM (Project Uitzending Managers van de Nederlandse overheid). Zij doet onderzoek naar een
verdere professionalisering van Tiko Lodge met de inzet van lokaal personeel en management.
Dit sluit perfect aan bij de ambities van ons.
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Mirabelle, John & Gertruud, de Fazanterie, Fietswinkel van Dijk, VVV Breda e.a.

Terug naar Tikondane.
Opleiding en training kost geld.
Met giften alleen is Tikondane Community Centre niet structureel gebaad. In overleg met het
management van het Community Centre hebben wij besloten om voor ondernemerschap te
kiezen. De kansen zijn er.
Toerisme
Al vanaf het begin, 15 jaar geleden, was er een eenvoudig gastenverblijf om projecten te
bekostigen. Inmiddels is dit uitgegroeid tot een meervoudig bedrijf: Tiko Lodge, met hotel-,
restaurant en cafe functie.
Daarnaast wordt toerisme in Zambia steeds belangrijker: Explore Zambia is ons motto om de
lodge in de markt te zetten.
Zambia is een politiek stabiel en veilig land terwijl de Victoria Watervallen en de prachtige
natuurreservaten trekpleisters zijn (een ervan, South Luangwa Wild Park, is vlakbij
Tikondane). Tiko Lodge kan zeker goed meedoen als verblijfplaats om aan de vraag naar
avontuurlijke reizen tegemoet te komen en die toeristen met de lokale bevolking in contact
brengt.
Dit hebben wij in de zomer gezien, toen Anne, Maria en Frans in
Tiko waren op hetzelfde tijdstip als twee studenten van Fontys
Hogeschool Tilburg, Ellis en Lieke, die een maand stage liepen.
Lieke heeft de marktpositie van lodge in kaart gebracht.
Tijdens de maanden juni, juli en augustus was de bezetting
uitstekend. Er kwamen mensen langs uit alle werelddelen, met
de auto, op de fiets of met de lokale bus.

Maar ook vrijwilligers, zoals een gezin uit Lichtenvoorde dat drie
weken bleef. Moeder, (huisarts) Mladenka, heeft een dagelijks
„kliniek‟ gehouden voor vrouwen met rugklachten. Vader,
Randolph, heeft zich gebogen over waste management op Tiko en
de twee kinderen Emily en Jason hebben goed meegewerkt in de
school en met de studenten van de Tiko Academy. Tussen hun
drukke programma door gingen ze een paar dagen naar South
Luangwa Wild Park. Hier zijn ze op wandel safari - met moeder
en baby Emmanuel (witte neushoorns) op de achtergrond.

Recentelijk, in november, was een groep studenten van Saxion
Hogeschool in Deventer (hotel & toerisme management) een paar
dagen op Tiko in het kader van hun opleiding. Zij hebben een
verslag gemaakt, met aanbevelingen om Tiko Lodge verder te
professionaliseren.

In gesprek op de verandah van Tiko Lodge

Tikondane en de Lodge beginnen in de belangstelling te raken. We hebben contact met kleine
Nederlandse reisorganisaties als „African Touch‟. De Australische redacteur Alan Murphy, van
de reisgids „Lonely Planet Zambia & Malawi‟, steunt Tiko en gaat meewerken aan het business
plan voor de Lodge. Sociale media beginnen meer en meer een rol te spelen. Er is veel op
internet over Tiko te vinden. Kortom, mensen die Tikondane steunen beginnen te beseffen dat de
sleutel tot succes voor de hele lokale gemeenschap toerisme is, met de boodschap: een verblijf
op Tiko Lodge is ook Zambia ontdekken.
Onze boodschap
In samenwerking met Tikondane werken we aan een nieuw organisatiemodel.
Vanaf 2015 wordt de lodge van Tikondane stap voor stap verzelfstandigd. Een Zambiaanse
sociale onderneming die aantrekkelijk is voor Zambianen, de avontuurlijke toerist en die een
pleisterplaats is voor jongeren en vrijwilligers die samen werken met de lokale bevolking.
We gaan de kwaliteit van de gebouwen verbeteren en het personeel trainen. De winst gaat 100 %
naar het Tikondane Community Centre, voor het bekostigen van de educatieve activiteiten en
leerwerkprojecten.
In het voorjaar presenteren we het businessplan dat wordt ontwikkeld met steun en advies van
lokale ondernemers, vrienden van Tiko, „Flat Dogs‟ (een lodge bij South Luangwa Wild Park en
die al geruime tijd samenwerkt met Tiko) en natuurlijk de directie van Tikondane.
We vragen in het cruciale jaar 2015 uw steun voor armoedebestrijding door het stimuleren van
ondernemerschap.
Vraag naar ons Business plan.
We wensen u het allerbeste voor 2015 en danken u
voor uw steun,
Bestuur Stichting Tiko Nederland

Voor meer informatie:
www.tikondane.org
www.tikondanefoundation.nl
Directe financiële steun: NL71 ABNA 0513694404
Voor andere ondersteuning neem contact met ons op:
tikondanefoundation@gmail.com.

