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OMSCHRIJVING VAN HET PROJECT 
De Shewula Trust is een vernieuwend initiatief, opgericht in het 
noordoosten van Swaziland, ten behoeve van de conservatie 
van natuurlijke rijkdommen door een lokale gemeenschap. De 
gemeenschap beheert een natuurreservaat van 2650 hectaren, 
dat tevens eigendom is van deze gemeenschap, en vult 
zodoende de constante inspanningen geleverd in aangrenzende 
reservaten aan, en speelt bovendien een rol in cultuur- en 
natuurtoerisme. Een ecolodge trekt toeristen aan tot dit gebied 
en zorgt derhalve voor werkgelegenheid en inkomsten voor 
de lokale gemeenschap. Winsten worden geherinvesteerd 
ten gunste van de gemeenschap, zoals in het herstel van het 
natuurreservaat, in duurzame landbouwinitiatieven en in 
de zorg van weeskinderen met Hiv/Aids. Het succes van de 
Shewula Trust is een voorbeeld van hoe een reservaat dat in 
bezit is van een lokale gemeenschap een integraal onderdeel 
kan zijn van nationale en grensoverschrijdende beleidsvoering 
met betrekking tot beschermde gebieden. 

FEITEN EN CIJFERS 
Winnaar Equator Prijs: 2014

Opgericht: 1999

Plaats: Lubombo-gebergte, Swaziland

Aantal begunstigden: 13.000 mensen

Biodiversiteit: Maputaland-Pondoland-Albany regio, herstel 
van habitat
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De Shewula-gemeenschap is gevestigd in het Lubombo-gebergte 
in het noordoosten van Swaziland. Shewula ligt op 150 kilometer ten 
noordoosten van de hoofdstad Mbabane, en op amper 20 minuten 
rijden van de Mozambikaanse grens. Het gebied, dat zich op een 
hoogte van 500 meter bevindt, biedt een indrukwekkend uitzicht. In 
het oosten kan men op heldere dagen Mozambique en haar hoofdstad 
Maputo zien liggen met de Indische Oceaan op de achtergrond. In het 
westen kijkt men uit op de reservaten van Mbuluzi en Mlawula en het 
Swazische laagland.

Met een oppervlakte van 17.364 vierkante kilometer is het Koninkrijk 
Swaziland relatief klein, maar wel rijk aan biodiversiteit – meer dan 
800 gewervelde diersoorten en bijna 2500 hogere plantensoorten kan 
men er terugvinden. Het oostelijke gedeelte van Swaziland, waaronder 
Shewula, maakt deel uit van de Maputaland-Pondoland-Albany 
Hotspot, een belangrijke regio voor biodiversiteit op wereldniveau. Het 
westen van Swaziland ligt gedeeltelijk in het Endemisch Vogelgebied 
van de Drakensbergen, een belangrijk gebied voor vogelbescherming. 

Swazi’s zijn in hoge mate afhankelijk van hun inheemse biodiversiteit 
voor praktisch gebruik, zoals voor voedsel, medicinale planten, 
brandhout en bouwmaterialen, maar ook voor culturele doeleinden, 
zoals de traditionele kledij, dansrituelen, de jacht en begrafenisrituelen.

De wettelijk vastgelegde beschermde gebieden vertegenwoordigen 
ongeveer 4,5 procent van het land. Bijna 80 procent van de grond 
in Swaziland wordt gebruikt voor landbouwactiviteiten. Het 
grootste deel van de plattelandsbewoners, zoals die van Shewula, 
zijn zelfvoorzienende boeren. Veel boeren uit Shewula vinden 
seizoensarbeid op de suikerrietplantages in Simunye, een nabijgelegen 
stad. Het werkloosheidscijfer van het land wordt geschat op 40 procent 
en het armoedecijfer op bijna 70 procent. Swaziland heeft de hoogste 
Hiv- en Aidsbesmettingsgraad ter wereld: momenteel is 26 procent van 
de bevolking besmet en de gemiddelde levensverwachting is gedaald 
naar 50 jaar. De ziekte heeft veel schade veroorzaakt in Shewula en 
heeft veel hulpbehoevende kwetsbare familieleden en weeskinderen 
achtergelaten.

Achtergrondinformatie en context 
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Hoofdactiviteiten en innovaties 

De Shewula Trust houdt toezicht op het Shewula Natuurreservaat en de 
Shewula Mountain Camp (een ecolodge), voert strategieën uit inzake 
de conservatie van landbouw en het herstel van de habitat, ondersteunt 
initiatieven ter bevordering van lokaal toerisme die werkgelegenheid 
creëren, en biedt zorg en onderwijs voor kwetsbare leden van de 
gemeenschap, kinderen in het bijzonder.

Oprichting van het Shewula Natuurreservaat

De inwoners van het Swazische platteland hebben van oudsher moeite 
met beschermingsprojecten en de gevestigde wildparken, iets wat zij als 
elitair en uitsluitend beschouwen. Het is deze context van wantrouwen 
waarin het hoofd van de Shewula gemeenschap, Mbandzamane 
Sifundza II, de oprichting van het Shewula Natuurreservaat voorstelde. 
Nadat de activiteiten in ecotoerisme in de naburige reservaten van 
Mbuluzi en Mlawula succesvol bleken, stelde het hoofd van de Shewula 
gemeenschap voor om grond braak te leggen en bescherming en 
ecotoerisme te bevorderen om zo de werkloosheid en armoede aan te 
pakken. De gemeenschap ging akkoord met het voorstel en bakende 
een reservaat af van 2.650 hectare. Op ecologisch vlak ging het om 
een belangrijk stuk grond, aangezien het grenst aan twee bestaande 
beschermde gebieden. Het terrein was echter ook aangetast als 
gevolg van overbegrazing, overexploitatie van planten, toenemende 
aanwezigheid van invasieve soorten en stroperij. De gemeenschap 
heeft inspanningen geleverd om het leefgebied te herstellen aan de 
hand van het verwijderen van exotische soorten en het herintroduceren 
van inheemse planten. Met behulp van training en ondersteuning 
van externe deskundigen, brengen de leden van de gemeenschap 
het ecosysteem nu in kaart, wat de verzameling en het beheer van 
gegevens van het reservaat zal vergemakkelijken. Deze inventarisatie 
en afbakeningsoperatie zullen bepalen welke gebieden voorbehouden 
zullen worden voor begrazing en waar de omheining zal komen om het 
reservaat te beschermen. Zodra het hekwerk van het reservaat voltooid 
is, zal er een training voor de leden van de gemeenschap worden 
georganiseerd over wetshandhaving en parkbeheer, en is het de 
bedoeling dat naburige reservaten doorgangen zullen vrijmaken zodat 

dieren zich binnen en buiten het Shewula reservaat kunnen bewegen. 
Het afschermen van het reservaat, de opleiding van de leden van de 
gemeenschap, en de communicatie met de omliggende reservaten zijn 
voorwaarden waaraan voldaan moet worden om de wilde natuur weer 
tot leven te kunnen brengen in het Shewula Natuurreservaat.

Ecotoerisme

In 2000 opende Shewula Mountain Camp, een relatief eenvoudige 
ecolodge, haar deuren. Het kamp bestaat uit van zeven 
rondavelhutten met rieten daken en stenen muren en een boma 
(gemeenschapsruimte) met daarin een keuken en een eetzaal. In de 
hutten is er geen elektriciteit, maar de boma wordt verlicht met zonne-
energie en beschikt over warme douches en werkende toiletten. Het 
kamp biedt typische Swazische maaltijden aan die bereid zijn met 
lokaal geteelde biologische producten. Overdag kunnen de toeristen 
kiezen tussen verschillende activiteiten, zoals wandelen, fietsen en 
het bezoeken van lokale dorpen. Tijdens de culturele bezoeken aan 
de dorpen, kunnen toeristen enkele lokaal geproduceerde bieren 
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proeven (umcombotsi, een bier op basis van maïs, en marulabier, 
gemaakt van de vruchten van de marulaboom) of kennismaken met 
een sangoma, een traditionele genezer. De opbrengsten van Shewula 
Mountain Camp gaan naar de salarissen van het kamppersoneel en het 
onderhoud van de installaties. Extra winst gaat naar de gemeenschap 
voor milieu- en sociale programma’s, waaronder een plantenkwekerij, 
duurzame landbouw, en een systeem van sociale voorzieningen voor 
weeskinderen en kwetsbare gezinnen. Leden van de gemeenschap 
hopen dat het voorgestelde eco-wandelroutenetwerk, dat Shewula 
zou verbinden met naburige beschermde gebieden en geconserveerd 
land, een groter aantal ecotoeristen naar de regio zal aantrekken. 
Het ecoparcours zal Shewula ook in contact brengen met andere 
gemeenschapsinitiatieven in de Lubombo-regio, alsook met de Goba-
gemeenschap in Mozambique. Deze banden zullen de samenwerking 
tussen de twee gemeenschappen versterken binnen het breder kader 
van het Transfrontier Conservation Area Program (Programma voor 
Grensoverschrijdende Beschermde Gebieden).

Behoud van landbouw

Na een reeks van landbouwopleidingen, hebben de inwoners van 
de Shewula gemeenschap een aantal duurzame landbouwprincipes 
toegepast met als doel de opbrengsten te verhogen, erosie tegen 
te gaan en het bodemvocht te behouden. Men heeft deze boeren 
verschillende landbouwtechnieken aangeleerd, met inbegrip van 
low-impact ploegen, zoals het correct gebruik van meststoffen, het 
vermijden van bodemverdichting, onkruidbestrijding, contourbouw 
en technieken om de gevolgen bij het ploegen te controleren. De 
leden van de gemeenschap bouwden terrassen om de afstroming van 
water te vertragen. Mulch en inheemse bodembedekkende gewassen, 
vooral stikstofbindende planten, worden gebruikt om verdamping te 

verminderen, de bodemvochtigheid te behouden, en biomassa en 
voedingsstoffen te leveren aan de grond. De toename van organische 
materie heeft de behoefte aan kostelijk gebruik van meststoffen 
verminderd. Aangezien herbiciden doorgaans niet worden gebruikt in 
Shewula, deed men aan onkruidbestrijding door af te wisselen tussen 
ploegen, handmatige bewerking en het gebruik van bodembedekkende 
gewassen. Hardnekkig onkruid op de akkers en binnen het reservaat 
kon verder worden bestreden nadat de gemeenschap een voedsel-
voor-werk programma invoerde om verspreiding tegen te gaan. Een 
uitgebreider onkruidbestrijdingsprogramma is echter nog steeds 
nodig vanwege de ernstige bedreiging die uitheemse planten voor 
het Lubombo-landschap vormen. Om afwisseling te brengen in de 
voedingsgewoonten werden meer inheemse gewassen toegevoegd 
die bestand zijn tegen droogte zoals cassave en sorgo, resulterend in 
een hogere voedselzekerheid.

Inheemse plantenkwekerij

De gemeenschap heeft een inheemse plantenkwekerij opgericht, 
waar nuttige, bedreigde en uitgestorven planten en bomen worden 
gekweekt met het oog op het herstel van het natuurreservaat. Lokale 
traditionele genezers, sangoma, en schoolkinderen worden betrokken 
bij de kwekerij, die zo een rol speelt in milieueducatie en het behoud 
van traditionele plantenkennis. De betrokkenheid van de sangoma’s 
is belangrijk omdat het een heropleving betekent van traditionele 
gezagsrollen en kennis, en daarnaast voor het uitstippelen van regels 
omtrent conservatie. Opmerkelijke soorten die er worden gekweekt zijn 
de Warburgia salutaris en de Encephalartos senticosus: planten waarvan 
de wilde populaties respectievelijk door de IUCN beschouwd worden 
als bedreigd en kwetsbaar. Beide planten worden op grote schaal uit 
het wild geplukt voor gebruik in de traditionele geneeskunde.

“De Shewula Trust loopt sinds een periode van 13 jaar en is in volle eigendom en beheer van 
de lokale gemeenschap. Communautair eigendom is sterk met name door de ondersteunde 
programma’s die zijn gecreëerd om de gemeenschap te laten profiteren van het toerisme.” 

De Shewula Trust
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Gevolgen 

GEVOLGEN VOOR DE BIODIVERSITEIT 
Het beheer en herstel van het Shewula Natuurreservaat is belangrijk 
op ecologisch vlak, omdat het reservaat gelegen is in een wereldwijd 
erkende biodiversiteit-hotspot. Het Shewula Natuurreservaat is ook 
belangrijk op nationaal niveau, omdat het grenst aan het grootste 
natuurgebied in Swaziland.

Maputaland-Pondoland-Albany Hotspot

De Maputaland-Pondoland-Albany Hotspot strekt zich uit van de 
oostelijke Kaapprovincie van Zuid-Afrika, noordwaarts langs de kust 
onder de Drakensbergen, via de provincie KwaZulu-Natal en Oost-
Swaziland tot aan de provincie Mpumalanga en het zuiden van 
Mozambique. Het gebied is divers op topografisch en geologisch 
vlak aangezien het zowel kustvlaktes als bergen omvat, en staat op 
de tweede plaats qua rijkste regio aan flora in Afrika. De Maputaland-
Pondoland-Albany Hotspot vertoont een hoge graad aan endemische 
plantensoorten, en de bosgebieden in de regio - de thuisbasis van bijna 
600 boomsoorten - zijn de meest uiteenlopende gematigde bossen 
ter wereld. De hotspot is een belangrijk vogelbeschermingsgebied, 
met meer dan 540 soorten, en telt ook 200 soorten reptielen, bijna 200 
zoogdiersoorten, meer dan 70 soorten amfibieën, meer dan 70 soorten 
zoetwatervissen en een grote diversiteit aan ongewervelden.

Het Shewula Natuurreservaat ligt in de noordelijke streek van het 
Maputaland-Pondoland-Albany Hotspot (het Maputaland-gedeelte) en 
omvat savanne, bos en aquatische biomen. Het bestaat uit verschillende 
vegetatietypen waaronder droge ijzerhoutbossen, en een flora die 
een heleboel bedreigde soorten huisvest. De droge ijzerhoutbossen 
worden in Swaziland als onvoldoende beschermd beschouwd, dus 
haar aanwezigheid in het Shewula Natuurreservaat is belangrijk voor 
de ecologische representativiteit van het nationale systeem voor 
beschermde gebieden, en mogelijk ook voor de ruimere Maputaland-
Pondoland-Albany Hotspot zelf. Het Shewula Natuurreservaat herbergt 
ook soorten die afkomstig zijn uit het Lubombo-gebergte. De bossen 
die naar het zuiden gericht zijn, zijn rijk aan vele soorten. Het gebied van 

Shewula is uitstekend voor wie vogels wil spotten, vooral voor toeristen 
die geïnteresseerd zijn in grote vogels, zoals de maraboe ooievaar, 
gieren, vechtarenden en bateleurs.

Het beschermd natuurgebied van Lubombo

Het Shewula Natuurreservaat vormt samen met het Hlane Royal 
National Park (Koninklijk Nationaal Park “Hlane”), het Mlawula Nature 
Reserve (Mlawula Natuurreservaat), het Mbuluzi Game Reserve 
(Mbuluzi Wildreservaat) en de Nkhalashane Siza Ranch, de 60.000 
hectare van het beschermd natuurgebied van Lubombo: de grootste 
beschermde oppervlakte in Swaziland. Het beschermd natuurgebied 
van Lubombo omvat een verscheidenheid aan habitats zowel op 
het land als in het water, van het Laagveld tot op de bergtoppen, en 
huisvest indrukwekkende dieren zoals olifanten, leeuwen, luipaarden, 
neushoorns, nijlpaarden, giraffen en krokodillen. De grootte van 
het beschermd natuurgebied van Lubombo zorgt ervoor dat de 
bedreigingen voor de biodiversiteit geminimaliseerd worden en dat de 
verbindingen geoptimaliseerd worden, en zorgt voor de circulatie van 
dieren, zaden en genetisch materiaal. Het natuurgebied van Lubombo is 
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een cruciale as voor de bescherming van de biodiversiteit in Swaziland, 
en de bijdrage van Shewula hiertoe is aanzienlijk, aangezien het gaat 
om een van de weinige reservaten in het land dat in handen is van een 
lokale gemeenschap, en zodoende een rolmodel vormt voor andere 
toekomstige beschermingsprojecten.

In 2000 tekenden Mozambique, Swaziland en Zuid-Afrika een 
overeenkomst ter oprichting van het grensoverschrijdende Lubombo 
gebied voor bescherming en natuurlijke bronnen, een beschermd 
gebied met een oppervlakte van meer dan 10.000 vierkante kilometer. 
Een van de vijf districten van dit gebied is het grensoverschrijdende 
beschermde natuurgebied Lubombo-Goba,  welke verspreid ligt over de 
Swazische en Mozambikaanse grens, dat zowel Shewula als Goba omvat, 
een door een gemeenschap beheerd gebied in Mozambique. Het doel 
van het grensoverschrijdende Lubombo gebied voor bescherming en 
natuurlijke bronnen is om zowel privégebieden als gronden in bezit van 
een gemeenschap of van de staat te integreren in beschermde gebieden 
die de biodiversiteit ondersteunen en de verbinding verbeteren met 
enkele grotere beschermde gebieden in het zuidoosten van Afrika.

SOCIAALECONOMISCHE GEVOLGEN
Steun aan weeskinderen met Hiv/Aids

De Hiv/Aids-crisis in Shewula heeft voor veel weeskinderen en 
kwetsbare leden in de gemeenschap, welke ondersteuning nodig 
hebben, gezorgd. Tot nu toe heeft de winst van Shewula Mountain 
Camp aan al meer dan 250 weeskinderen uit de gemeenschap hulp 
kunnen bieden. Aan de hand van donaties en de Truro-Penwith 
scholen, heeft de Shewula gemeenschap drie Sebenta, i.e. niet-
formeel onderwijs, opgericht waar de weeskinderen en andere 
kwetsbare kinderen gratis basisonderwijs kunnen krijgen. De Sebenta 
bieden ook een dagelijkse maaltijd en regelmatige controle van de 
gezondheid en het welzijn van kinderen. COSPE, een Italiaanse NGO, 
steunt tevens de oprichting van de Sebenta scholen en ondersteunt 
momenteel het onderwijs van een aantal kinderen op het formele 
schoolsysteem van de gemeenschap. De Truro-Penwith school en 
toeristen die Shewula hebben bezocht hebben de opvoeding van 
andere kinderen gesponsord op de openbare lagere en middelbare 
scholen in de gemeenschap. Hoewel de Swazische regering 
educatieve ondersteuning biedt aan kinderen die een of beide ouders 
hebben verloren, is het bedrag vaak niet genoeg om de kosten, 
zoals schoolgeld en uniformen, te dekken. Ndumiso Mantimakhulu, 
een 17-jarige wees die instaat voor de zorg van zijn twee jongere 
broers, beschrijft hoe hij verschillende klusjes combineert om zijn 
opleiding en huishoudelijke kosten te kunnen betalen: “Tijdens de 
schoolvakanties, doe ik allerlei werk voor mijn familieleden en buren. 
In ruil geven ze me geld dat ik gebruik om eten te kopen voor mijn 
broers en ook om het tekort in schoolgeld te dekken, omdat de beurs 
van de overheid niet genoeg is.”

De Shewula gemeenschap heeft een centrum voor vrijwillige 
begeleiding en tests op Hiv/Aids, en behandelde 30 besmette vrouwen 
met antiretrovirale therapie. Sindsdien heeft de regering van Swaziland 
dit programma overgenomen en financiert het de werking van dit 
programma nu volledig.

Het creëren van inkomstenbronnen

Het Shewula Natuurreservaat en Shewula Mountain Camp hebben 
toeristen aangetrokken naar de Shewula gemeenschap en dit heeft een 
aantal inkomstenbronnen gecreëerd voor de gemeenschap. Shewula 
Mountain Camp heeft zes voltijdse medewerkers en brengt ongeveer 
400.000 Rand (US$31.500) per jaar op. Shewula Mountain Camp koopt 
lokale producten om de typische Swazische gerechten te bereiden, en 
biedt zo een afzetmogelijkheid voor de gewassen van de lokale boeren. 
Het gemeenschapscentrum doet dienst als verkooppunt van lokaal 
handwerk van meer dan 70 mensen, voornamelijk vrouwen. Culturele 
rondleidingen door de gemeenschap bieden extra mogelijkheden 
voor huishoudens om fruit, groenten, honing en zelfgemaakt bier te 
verkopen. Lokale leden van de gemeenschap werken als gids in het 
Shewula Natuurreservaat en de nabijgelegen Mbuluzi-kloof. Spaar- en 
kredietcoöperaties bieden extra kansen om een klein bedrijfje op te 
starten voor leden van de gemeenschap.

Het behoud van de lokale cultuur en traditionele kennis

Toeristen die Shewula Mountain Camp bezoeken worden getrakteerd 
op folklore, lokale fabels, traditionele Swazische muziek, en optredens 
van de sibhaca, een van de meest bekende dansen in Swaziland. Fabels 
en folkloristische verhalen, en zang- en dansvoorstellingen zijn enorm 
populair bij de toeristen, maar nog belangrijker dan dat is het een manier 
om tradities door te geven aan de jeugd en zo de lokale gewoontes 
en tradities niet te verliezen. Toeristische bezoeken aan sangoma’s zijn 
een andere manier om de traditionele kennis van de gemeenschap te 
ondersteunen en te waarderen. De activiteiten bij de sangoma’s zijn 
ook betrokken bij de inheemse plantenkwekerij die gebruikt wordt 
om planten en bomen te kweken voor het herstel van de habitat in 
het Shewula Natuurreservaat. Dergelijke activiteiten zorgen ervoor dat 
kennis over traditionele oogsttechnieken behouden blijft en stimuleren 
het duurzaam gebruik van planten door leden van de gemeenschap, in 
het bijzonder met betrekking tot de geneeskrachtige planten.

Veelomvattende bescherming

De Shewula Trust stimuleert actief het gebruik van duurzame energie. 
Shewula Mountain Camp maakt gebruik van zonne-energie en 
vloeibaar propaangas. Zonneovens worden ook gepromoot bij de 
families die dicht bij het Shewula Natuurreservaat wonen om zo 
de houtverbranding in het reservaat te verminderen. In Shewula is 
milieueducatie onderdeel van het schoolcurriculum en leerlingen 
worden betrokken bij het planten van bomen in de gemeenschap. 
Dankzij duurzame landbouw zijn de oogsten groter en is de bodem van 
een betere kwaliteit. Al deze activiteiten gezamenlijk hebben gezorgd 
voor een geleidelijke verandering in de lokale houding ten opzichte 
van natuurbescherming, en tevens dat de gemeenschap zelf het 
duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen heeft opgenomen als 
een middel om de lokale economie te transformeren. Stroperij, ooit een 
zeer courante activiteit binnen het reservaat en naburige reservaten, is 
afgenomen nu de bewoners via ecotoerisme de voordelen ondervinden 
voor de gemeenschap. Om het met de woorden van de Thuli Makama, 
de Swazische milieurechtadvocaat en winnaar van de 2010 Goldman 
Prize for Africa (Goldman Afrikaprijs in 2010), te zeggen: “De Shewula 
begrijpen nu de waarde van wilde diersoorten, aangezien ze nu belang 
hebben bij de bescherming ervan.”



9

Veerkracht

Investeren in de zorg voor en de opvoeding van weeskinderen met Hiv/
Aids betekent investeren in de toekomst van de Shewula-gemeenschap. 
Het Hiv/Aids-testcentrum en de educatieve programma’s rond de ziekte 
zijn belangrijke stappen om de impact ervan op de gemeenschap aan 
te pakken en zo de sociale veerkracht herop te bouwen. Via culturele 
activiteiten, zoals zang- en dansvoorstellingen, op te nemen in het 
ecotoerisme-programma en via het behoud van de traditionele 
sangoma kennis wordt de culturele identiteit en integriteit verstevigd 
en zo ook het welzijn van de gemeenschap.

Het programma voor duurzame landbouw zorgt voor het herstel van 
de bodemstructuur dankzij de toevoeging van organische materie, 
bestrijdt erosie aan de hand van contourbouw en landbouwterrassen, 
en maakt gebruik van gewassen die bestand zijn tegen droogte om 
de voedselzekerheid te vergroten en om ecologische veerkracht 
te bieden tegen klimaatsverandering. Met wat restauratiewerk 
zal het Shewula Natuurreservaat haar ecosysteemvoorzieningen, 
zoals grondwaterretentie en bestuiving, kunnen verbeteren, en zo 
aan de gemeenschap een buffer bieden tegen de impact van de 
klimaatsverandering. 

GENDERGELIJKHEID
Shewula is een traditionele en patriarchale gemeenschap, maar 
onlangs werden er vrouwen benoemd om tot de raad van de leiders toe 
te treden. Hierdoor is de status van vrouwen binnen de gemeenschap 
gestegen. Vandaag de dag zijn vier van de acht verkozen leden van de 
raad van bestuur van de Shewula Trust vrouwen. De beheerster van 
Shewula Camp is een jonge vrouw en, dankzij haar energie en succes 
in het promoten van de gemeenschap, heeft ze zich ontpopt tot een 
rolmodel. Dankzij de verkoop van handwerk en landbouwproducten, 
alsook de toegang tot spaar- en kredietcoöperaties, krijgen vrouwen 
een kans om een inkomen te vergaren en een leidinggevende rol te 
hebben binnen de gemeenschap.

IMPACT VAN HET BELEID
Shewula Mountain Camp is een bestemming voor ecotoerisme, maar 
ook voor donoren, ontwikkelingsorganisaties die in de regio actief zijn, 
en lokale gemeenschappen die zich rechtstreeks willen informeren 
over de ecotoerisme-activiteiten van de Shewula’s. In de loop der 
jaren werden er in Mountain Camp verschillende bijeenkomsten en 

opleidingen georganiseerd, wat donoren en ontwikkelingsorganisaties 
de kans geeft om ter plaatse samen te werken met de lokale 
gemeenschappen. Dergelijke ontmoetingen hebben de lokale 
gemeenschappen en donoren geïnspireerd om het Shewula-model 
ook in andere delen van het land te repliceren.

Het natuurgebied van Lubombo is een opmerkelijk beschermd gebied, 
omdat het bestaat uit drie soorten vormen van landseigendom: 
wettelijk erkende beschermde gebieden, particuliere gronden en land 
in het bezit van gemeenschappen. Er zijn relatief weinig beschermde 
gebieden in Swaziland die beheerd worden door een gemeenschap, 
en binnen hun categorie wordt het Shewula Natuurreservaat als het 
meest succesvolle voorbeeld beschouwd. Dit heeft ertoe geleid dat 
de Swaziland National Trust Commission (Nationale Trust-Commissie 
van Swaziland), de overheidsinstantie die toeziet op het beheer 
van beschermde gebieden, een wijziging in de huidige wetgeving 
overweegt om meer dergelijke initiatieven aan te moedigen. Er wordt 
momenteel onderzocht of het natuurreservaat van Shewula officieel 
benoemd kan worden als beschermd gebied.

Het wordt nu algemeen aangenomen dat officieel erkende parken 
er niet zonder externe hulp in slagen de biodiversiteit te behouden. 
Zij moeten worden aangevuld door reservaten die beheerd worden 
door particulieren of een gemeenschap, vooral om de diversiteit van 
bepaalde diersoorten te beschermen, zoals carnivoren en vogels. 
Shewula wordt hierdoor beschouwd als een integratiemodel tussen de 
gemeenschappen en de gemeenschapsgronden in het teken van het 
ontwerp en de invoering van een systeem voor beschermde gebieden.

Zuidoost-Afrika bevat een aantal belangrijke parken, waaronder het 
Gonarezhou National Park in Zimbabwe, het Limpopo National Park 
en het Parque Nacional de Banhine in Mozambique, en het Nationaal 
Park Kruger in Zuid-Afrika. Het beschermd natuurgebied in Lubombo 
is klein in vergelijking met deze grotere parken, maar het vormt een 
eiland tussen deze gebieden en andere beschermde gebieden in de 
Maputaland-Pondoland-Albany Hotspot. Een betere verbinding tussen 
de bovengenoemde grotere parken en de beschermde gebieden in 
het zuiden is wenselijk, maar zal enkel mogelijk zijn indien er meer 
grondbezitters en gemeenschappen akkoord gaan om terreinen braak 
te leggen ter bescherming. Het verder construeren van een groeiende 
toeristische corridor die verschillende beschermde gebieden in de 
regio verbindt, houdt ook belangrijke economische implicaties in. Dit 
betekent dat het succes of het falen van natuurbeheerprojecten door 
gemeenschappen zoals dat van Shewula grote gevolgen heeft voor het 
beleid van beschermde gebieden, gemeenschappen en ecotoerisme.

“Eco-toerisme heeft het welzijn van de gemeenschap verbeterd waardoor er veel enthousiasme 
is om het natuurgebied volledig functioneel te maken. Als resultaat van ons werk is de stroperij 

en illegale exploitatie van hulpbronnen sterk verminderd.”   
De Shewula Trust
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DUURZAAMHEID 
Shewula Mountain Camp is in bezit van de gemeenschap en geheel 
duurzaam. Het genereert voldoende inkomsten om het personeel 
te betalen, om de faciliteiten te onderhouden en om een bijdrage 
te leveren aan milieuvriendelijke en maatschappelijke initiatieven 
binnen de gemeenschap. Momenteel brengt Shewula Mountain 
Camp niet voldoende inkomsten op om het beheer en het herstel 
van het reservaat te betalen en om de opvoeding en het eten van 
weeskinderen met Hiv/Aids volledig te financieren. Externe steun 
van donoren, scholen en vrijwilligers zijn nog steeds nodig om de 
kosten van deze activiteiten volledig te kunnen dekken. Anderzijds 
is de capaciteit van de gemeenschap er ruim op vooruit gegaan 
dankzij de toerismeopleidingen, duurzame landbouw, financiering, 
datamanagement en het beheer van natuurlijke bronnen. Verdere 
economische ontwikkeling van de gemeenschap en beter onderwijs 
voor de toekomstige generatie van gemeenschapsleiders zal voor een 
duurzame toekomst in Shewula zorgen.

REPLICATIE
Shewula heeft verschillende ecologische, sociale en economische 
principes van duurzaam ecotoerisme opgenomen binnen de 
gemeenschap. Deze dienen als een model voor natuurbescherming 
en - ontwikkeling binnen en buiten Swaziland. De Shewula Trust is een 
geregistreerde juridische entiteit met een statuut en een democratisch 
verkozen bestuur. Een expert in landbezit van de Wereldbank heeft de 
bestuursstructuur van de Shewula Trust aanbevolen als model voor 
duurzame ontwikkeling van gemeenschapsgebieden in Swaziland. 
De Swaziland Tourism Authority (Toeristische Instantie van Swaziland) 
is momenteel een nationaal initiatief gestart voor het toerisme in 
samenwerking met gemeenschappen, naar het voorbeeld van de 
Shewula gemeenschap. De oprichting van natuurreservaten voor 
gemeenschappen en ecolodges kan gemakkelijk gedaan worden in 
andere gemeenschapsgroepen in Swaziland alswel in andere delen van 
het zuiden van Afrika. Wat iets moeilijker is om na te bootsen zijn de niet-
tastbare elementen die in Shewula tot succes geleid hebben, zoals een 
toegewijde leider, steun van naburige reservaten, de betrokkenheid 
van de gemeenschap en de zeer competente camp manager.

Duurzaamheid en replicatie 
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Het beschermd natuurgebied van Lubombo heeft via het Lubombo 
Eco-Programma geprobeerd om het Shewula-model toe te passen 
op gemeenschappen van Lubombo in Swaziland. Dit initiatief 
leidde tot de oprichting van het Lubombo Eco Trails-Programma, 
dat inmiddels al werd overgenomen door het Trilateral Transfrontier 
Conservation Area Program (Trilaterale Grensoverschrijdende 
programma voor Beschermde Natuurgebieden) als een instrument 
om de natuurbescherming en de initiatieven rond ecotoerisme in de 
regio aan te moedigen. Een eigen merk van ecologische producten 
van Lubombo is gelanceerd om de ontwikkeling en de marketing van 
lokale producten te bevorderen. Het Lubombo Eco-Programma heeft 
de oprichting van drie aanvullende gemeenschaps- en bescherming 
initiatieven in de regio gestimuleerd. De replicatie van het Shewula-
model werd tot stand gebracht met de steun van de Critical Ecosystem 
Partnership Fund (CEPF) en de Italiaanse NGO “COSPE”.

PARTNERS
Het Britse Department for International Development (DFID) 
(departement voor internationale ontwikkelingssamenwerking) 
verstrekte het startkapitaal om Shewula Mountain Camp op te 
richten. COSPE zorgde voor opleidingen in duurzame landbouw 
en bedrijfsbeheer voor de leden van de gemeenschap. Sinds 2001 
bieden de Truro en Penwith scholen ondersteuning voor het onderwijs 
van weeskinderen met Hiv/Aids en andere kwetsbare kinderen in 
Shewula. World Vision helpt kwetsbare gezinnen met gratis zaden en 
meststoffen en financierde boorputten, latrines en toiletprojecten 

om het aantal ziektes overgedragen via water te verminderen. Quest 
Overseas financierde de invoering van zes giraffen; op termijn zijn deze 
bestemd voor het Shewula Natuurreservaat, maar momenteel leven 
de giraffen in het reservaat van Mbuluzi. Zodra het Shewula gebied 
een omheining krijgt zullen de giraffen daar kunnen ronddwalen. 
Vrijwilligers van Inspire Worldwide hielpen mee om een bibliotheek 
op te richten in de basisschool van Shewula en organiseerden een 
milieueducatie-dag voor de leerlingen; vrijwilligers van Quest4Change 
gaven een computeropleiding aan de personeelsleden van de Shewula 
Trust voor Weeskinderen om het verzamelen van gegevens over 
kwetsbare kinderen te vergemakkelijken, en bouwden ook keukens en 
tuinen in de lagere en middelbare scholen van Shewula. De Universiteit 
van Swaziland werkt samen met Shewula om toezicht te houden op 
de resterende Warburgia salutaris bomen en ze te beschermen in het 
reservaat, en ook om te helpen met het kweken van nieuwe bomen 
in de kwekerij. Medewerkers van het beschermd natuurgebied van 
Lubombo, meer bepaald van de naburige wildreservaat van Mbuluzi 
en het natuurreservaat van Mlawula, boden steun en begeleiding 
aan de gemeenschap voor de administratie van het natuurreservaat 
van Shewula. De Toeristische Instantie van Swaziland promoot 
Shewula Mountain Camp via haar website, marketingmateriaal en 
bewegwijzering. Financiering afkomstig van Møre Folkehøgkule uit 
Noorwegen heeft de Shewula Trust in staat gesteld om verschillende 
arme en kwetsbare gezinnen uit de gemeenschap te ondersteunen. 
Individuele bijdragen van gasten in Shewula Mountain Camp worden 
gebruikt om de infrastructuur te verbeteren en het onderwijs van de 
jeugd in Shewula te ondersteunen.

“Verscheidene andere gemeenschaps-initiatieven in het land zoals de Toeristische Instantie van 
Swaziland (STA) zijn beïnvloed door en hebben lessen geleerd van het Shewula Trust initiatief.” 

De Shewula Trust



Equator Initiative
Sustainable Development Cluster
United Nations Development Programme (UNDP)
304 East 45th Street, 6th Floor  
New York, NY 10017
Tel:  +1 646 781-4023     
www.equatorinitiative.org

UNDP werkt samen op alle niveaus in de samenleving met partners om landen beter bestand te maken tegen crises en om 
groei te ondersteunen waardoor de levenskwaliteit voor iedereen verbeterd. Met een aanwezigheid in meer dan 170 landen en 
gebieden, bieden wij een globaal perspectief en een lokaal inzicht om het leven van mensen te verbeteren en veerkrachtige 
naties op te bouwen.

Het Equator-initiatief brengt de Verenigde Naties, overheden, de civiele samenleving, bedrijven en actiegroepen samen om 
lokale oplossingen voor duurzame ontwikkeling voor mensen, natuur en veerkrachtige gemeenschappen te erkennen en te 
verbeteren.

© 2016 Equator-initiatief
Alle rechten voorbehouden

AANVULLENDE INFORMATIE 
 ■ Website van de Shewula Mountain Camp: http://www.shewulacamp.org/

 ■ Vijfde nationale verslag van Swaziland ten behoeve van het Biodiversiteitsverdrag: https://www.cbd.int/doc/world/sz/sz-nr-05-en.pdf

 ■ Referentieverslag van het Koninkrijk van Swaziland: de versterking van het nationale systeem voor beschermde gebieden in Swaziland 
(UNDP/GEF): http://www.sz.undp.org/content/dam/swaziland/docs/publications/UNDP_SZ_Environment__Baseline_Compilation_Re-
port.pdf

 ■ Nationale biodiversiteitsstrategie en actieplan van Swaziland (2001): http://www.bipindicators.net/LinkClick.aspx?fileticket=Kve48ldr8
fY%3D&tabid=178
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