
Oproep uit Malawi: Oude mobiele telefoons gezocht! 

Wij zijn Matthieu en Dominique, twee lange termijn vrijwilligers sinds 2012 werkzaam in Kasungu National 

Park in Malawi. We doen dit voor de stichting Act to Protect, die een lodge runt in het park en bezig is met het 

opzetten van community projects om het park heen. 

Malawi is een van de armste landen ter wereld, en dit is te merken aan de manier waarop nationale parken 

worden bestuurd. Er is een gebrek aan geld, kennis en (politiek) leiderschap. Voor Kasungu National Park, zoals 

voor andere parken in dit land, heeft dit geleid tot een ecologische ramp. Van de 2,000 olifanten die er ooit 

rondzwierven zijn er nu nog ongeveer 100 over. Van de vele antilopensoorten zijn de populaties gedecimeerd. 

Zo zijn er naar schatting nog 15 impala en misschien 5 of 6 waterbuck over, op een gebied ter grootte van 

provincie Groningen. 

De oorzaak van deze achteruitgang is stroperij. De daders zijn vaak lokale 

dorpelingen, die het park ingaan om iets te eten te vinden. Daarnaast zijn er de 

professionele stropers, die jacht maken op olifanten voor het ivoor. Dit is heel 

gemakkelijk, aangezien de “anti-poaching unit” van het park niet de middelen 

heeft om het park goed te beschermen. 

Wij werken allebei op onze eigen manier aan de verbetering van dit park. 

Dominique door het met de lokale managers schrijven van een management en 

vervolgens business plan voor het park, Matthieu door het verbeteren van de 

anti-poaching unit. Tot nu toe heeft hij verbeteringen kunnen aanbrengen door 

het introduceren van nieuwe tactieken zoals observatieposten, het gebruik van 

nachtijkers en het uitvoeren van speciale missies. Ook heeft hij een training 

gegeven aan de scouts, waarvan sommigen al 20 jaar geen training hadden gehad. 

Legio mogelijkheden tot verbetering, maar zoals alles in deze wereld is er geld voor nodig. Hiervoor hebben we 

momenteel een systeem bedacht, dat werkt als volgt: 

Veel mensen hebben nog een reserve telefoon, of twee, of drie, ergens in een la 

liggen. Telefoons die prima werken, maar gewoon verouderd zijn. Men doet hier 

vaak niks mee. Nou wil het geval dat een goede telefoon erg moeilijk te krijgen is 

in Malawi. De mensen op het platteland kunnen zich vaak alleen het goedkoopste 

toestel veroorloven, een ding van Chinese makelij  van omgerekend 12 euro, (=⅓ 

maandsalaris) waarvan de batterij het na 1 uur opgeeft.  

Wij vragen mensen om hun oude telefoons te doneren, waarna wij ze voor 

ongeveer 10 euro kunnen verkopen in Malawi. Zo kunnen ze in contact blijven 

met hun familie, en wij kunnen de opbrengst gebruiken voor anti-poaching. Via 

dit systeem hebben we al meerdere patrouilles kunnen financieren en we hopen 

hier in november een nieuwe training van te kunnen geven (een 6-daagse training 

voor 14 scouts kost ongeveer 375 euro). Matthieu tijdens een training 

Een van onze olifanten in het park 



Wij zullen de Rotary Bussum bezoeken op 10 oktober om meer te vertellen over ons werk in Malawi. Mocht je 

nog oude telefoons hebben en willen doneren, neem ze dan mee, hier zijn we erg blij mee! Ook oude digitale 

camera’s of GPS-en zijn nodig en dus welkom als rechtstreekse giften aan de scout teams. 

Tot dan! 

 

Dominique en Matthieu 

 

 

Matthieu en een scout tijdens een patrouille in Kasungu National Park. 


