
 

Botswana hecht enorm veel belang aan de bescher-
ming van de natuur. Daarom is bij wet 17% van het 
grondgebied gereserveerd voor natuurbehoud. Nog 
eens 18% is bestemd voor wildbeheergebieden. Dit 
betekent dat een totaal van 35% van het land en de 
watergebieden beschermde gebieden zijn. Voorbeel-
den zijn het Chobe nationale park, het Central Kga-
lagadi wildpark, het Moremi wildpark en de Okavango 
Delta. Botswana is actief betrokken bij de oprichting 
van grensoverschrijdende parken en wildcorridors die 
de vrije doortocht van wilde dieren over de grenzen 
heen vergemakkelijken. 

De economie 

Voor de onafhankelijkheid was de economie van
Botswana afhankelijk van de export van rundvlees en
het inkomen van arbeidsmigranten in de mijnen in
Zuid-Afrika. In de jaren na de onafhankelijkheid tot 
2007 bedroeg de reële groei van het BBP gemiddeld
8,7% per jaar. Dit was een belangrijke fase in de
economische diversificatie van de economie om min-
der afhankelijk te zijn van rundvlees en arbeidsmi-
granten. Botswana’s productie is naar schatting ge-
stegen met 7,2% in 2010, na de inkrimping met 4,9%
(herzien van -3,7%) in 2009. Het BBP uit mijnbouw
groeide met 7% in 2010, na een daling met 21% in 
2009 als gevolg van de wereldwijde recessie. Voor 
2011 zal het BBP naar verwachting groeien met 6,8%. 
De groei van de productie in de private, niet-
mijnbouwsector versnelde in 2010 tot 9,6% in verge-
lijking met een herziene 4,5% in 2009. Een snelle 
groei werd opgetekend in de economische sectoren 
landbouw (15,7%), bouw (15,4%) en handel, hotels 
en restaurants (9%). De belangrijkste bijdragen aan
het BBP van Botswana volgens economische activiteit 
zijn: mijnbouw (31%), toerisme (13%), banken, ver-
zekeringen en zakelijke dienstverlening (11,5%), 
industrie (3,8%) en landbouw (2,3%). De belangrijk-
ste uitvoerproducten van Botswana zijn diamanten,
koper, nikkel, rundvlees, textiel en goud. Als toonaan-
gevend producent van edelsteendiamanten wil Bots-
wana een belangrijk wereldcentrum voor diamanten
worden voor alle aspecten van de diamantindustrie, 
zoals slijpen, polijsten, sieraden, productie en ver-
koop. De economie zal naar verwachting met gemid-
deld 3,1% groeien en de niet-mijnbouwsector met 
5,6%. 
 

Botswana’s ontwikkelingsagenda 

De inkomsten uit diamanten werden en worden
verstandig geïnvesteerd in de aanleg van infrastruc-
tuur: wegen, vliegvelden, scholen, ziekenhuizen, 
klinieken en telecommunicatie. Het grootste deel van
de nationale begroting gaat nog altijd naar onder-
wijs. Er werd een ongekend aantal scholen gebouwd 
van het lager tot het secundair, technisch en tertiair
onderwijs. Een groot aantal jongeren kreeg en krijgt 
overheidsbeurzen om in het buitenland studeren. 
Veel Batswana studeren bijvoorbeeld met staats-
beurzen in Australië, Groot-Brittannië, de Tsjechische 
Republiek, Ghana, Jamaica, Maleisië, Zuid-Afrika en
Trinidad en Tobago. Het huidige National Develop-
ment Plan 10 (NDP10, Nationaal Ontwikkelingsplan) 
legt sterk de nadruk op het creëren van een gunstig 
klimaat voor de privésector om een belangrijke rol te 
kunnen spelen in het stimuleren van de economische
ontwikkeling. De basisstrategie van NDP10 is: 
• Meer nadruk op het behoud van productieve infra-
structuur. 
• Meer nadruk op het creëren van nieuwe infrastruc-
tuur voor de privésector. 
• Verdere verbetering van het ondernemingsklimaat 
voor investeringen in de privésector. 
• Blijven investeren in onderwijs en opleiding. 
• Extra ondersteuning voor de export van diensten. 
 

De mensen van Botswana zijn er trots op deel uit te 
maken van de volkeren van de wereld en zijn actief 
betrokken bij het plannen en verder opbouwen van
hun toekomst. Ze verwelkomen bezoekers als toeris-
ten, studenten, onderzoekers, werknemers en inves-
teerders. 
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De eerste menselijke nederzettingen in het gebied dat 
nu bekend staat als Botswana, dateren van ongeveer
3000 jaar geleden. De eerste bewoners zouden de 
Khoi, een volk van veehouders, en de San, een volk 
van jagers en verzamelaars, geweest zijn. De andere
bevolkingsgroepen van Botswana zijn de Tswana, 
Kalanga, Wayeyi, Hambukushu, Basubiya, Ovaherero, 
Ovambaderu, Afrikaners, Aziaten en Europeanen.
Botswana is dan ook een multi-etnische, multiculturele 
en meertalige samenleving. Er worden meer dan 20 
talen gesproken in het land en 10 Khoisan talen.
Setswana is de nationale taal en Engels de officiële
taal en de taal van het bedrijfsleven en de handel. De 
gemeenschappen trouwden onderling, dreven handel 
met elkaar en leefden eeuwenlang vreedzaam samen.
Dit is het onwankelbare fundament waarop het beleid 
van het land voor een niet-raciale samenleving is 
gebaseerd. Botswana heeft tientallen jaren bewezen
dat het mogelijk is om een samenleving op te bouwen 
waarin mensen van verschillende etnische afkomst in 
vrede en harmonie met elkaar kunnen samenleven. Bij
de onafhankelijkheid woonde de meerderheid van
Botswana op het platteland. Door de jaren heen 
groeide het aantal inwoners in de stedelijke gebieden 
gestaag van 9% in 1971 tot 54,2% in 2001 en 57,4% 
in 2006. Als gevolg van de economische ontwikkeling 
zou dit aantal aangroeien tot 65% in 2011. 
 

Bezoek Botswana 

Botswana ligt op het kruispunt van culturen in Zuide-
lijk Afrika. Het land heeft 2 miljoen inwoners en een 
oppervlakte van ongeveer 582 000 vierkante kilome-
ter. Het is gelegen tussen 18 en 27 graden zuider-
breedte en 20 graden en 29 graden oosterlengte. Het 
land is ongeveer even groot als Frankrijk, Kenia of de
staat Texas in de Verenigde Staten.   

De mensen 

Botswana is een topbestemming voor investeerders, 
reizigers, natuurliefhebbers en toeristen. Het land is er 
met succes in geslaagd zijn cultuur en leefomgeving
te behouden en een dynamische economie op te 
bouwen onder moeilijke economische omstandighe-
den, maar in een langdurige staat van vrede en de-
mocratie. Dankzij een verantwoord beheer van de 
natuurlijke rijkdommen heeft Botswana een constante 
economische groei gekend, die de afgelopen jaren 
ongeveer 5% bedroeg. 

Geografische ligging en klimaat 

Botswana is dun bevolkt. Dit is vooral het gevolg van
het klimaat en de woestijnomstandigheden, want een 
groot deel van het land wordt ingenomen door de
Kalahariwoestijn. De directe buren van Botswana zijn
Zambia in het noorden, Namibië in het zuidwesten, 
Zimbabwe in het noordoosten en Zuid-Afrika in het 
oosten en zuiden. Botswana is geheel door land omge-
ven en heeft zich tot een vervoersknooppunt ontwik-
keld om de transport- en logistieke sector te transfor-
meren en tegemoet te kunnen komen aan de behoef-
ten van de groeiende economieën van de SADC-regio.
Het hoofdkantoor van de SADC (Gemeenschap voor de 
Ontwikkeling van Zuidelijk Afrika) is gevestigd in Ga-
borone, de hoofdstad van Botswana. Het land heeft 
een centrale rol gespeeld in de inspanningen om de
economische samenwerking en regionale integratie in 
Zuidelijk Afrika te intensiveren op basis van gelijkheid,
evenredigheid en wederzijds voordeel. 

Zuidelijk Afrika heeft een bevolking van meer dan 200
miljoen mensen en een importrekening van meer dan
US$ 200 miljard. Dit is een enorme markt voor goede-
ren en diensten met geweldige investeringsmogelijk-
heden. 

Na 81 jaar als Brits protectoraat werd Botswana
op 30 september 1966 een onafhankelijke en 
soevereine natie. Het land was zo arm dat som-
migen dachten dat de oprichters van deze jonge
republiek "te dapper of te dom waren" om te 
denken dat deze desolate woestijn ooit een le-
vensvatbare staat zou kunnen worden. In werke-
lijkheid hadden ze een visie van een rechtvaardi-
ge en welvarende toekomst. Maar eerst en vooral  
geloofden ze in zichzelf en in hun mensen. De 
bevolking van Botswana begon vanaf de eerste 
dag van de onafhankelijkheid de toekomst voor 
te bereiden en te plannen, zoals blijkt uit de 
successen die volgden. Dit alles was te danken
aan een pragmatisch beleid, voorzichtig beheer
van de middelen en de uitvoering van beleid en 
wetgeving die bevorderlijk waren voor investe-
ringen in de privésector. De eerste verkiezingen 
in Botswana werden gehouden in 1965 en open-
den de weg naar zelfbestuur. Dit leidde op zijn 
beurt tot de onafhankelijkheid een jaar later.
Sindsdien worden om de vijf jaar echte meerpar-
tijenverkiezingen gehouden in het land. De laat-
ste vonden plaats in oktober 2009. Respect voor 
de wil van het volk droeg in niet geringe mate bij 
tot vrede, stabiliteit en een ordelijke ontwikke-
ling. Hierdoor konden ook de nationale instellin-
gen groeien en de democratie geconsolideerd 
worden. Eerbiediging van de mensenrechten, de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, de
rechtsstaat en het respecteren van commerciële 
contracten zijn concrete uitingen in het dagelijks 
leven van de mensen. Na zesenveertig jaar onaf-
hankelijkheid is Botswana een volwassen demo-
cratie geworden die een rol speelt bij het bevor-
deren van universele waarden. 
 

De nationale schoonheid van Botswana wordt niet 
alleen weerspiegeld in zijn vriendelijke en vrede-
lievende bevolking en de culturele diversiteit, maar 
ook in zijn fauna en flora. Dit land leeft in harmo-
nie met zichzelf, zijn buren en vooral met de na-
tuur en het milieu. Botswana is bekend om zijn 
grote verscheidenheid aan diersoorten en er leven 
grote populaties van wilde dieren. Zo zijn er meer 
dan 150 000 olifanten, de hoogste concentratie ter 
wereld! 

Onafhankelijkheid 
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