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Van de redactie: 
Er zijn weer vele positieve  
ontwikkelingen in Mpongwe. 
 
HET GEORGE KORSTEN  
VOCATIONAL TRAINING  
COLLEGE: 
Reeds lang buigt de stichting zich 
over de vraag hoe we de doelstel-
lingen en de continuïteit van het 
GKVTC kunnen waarborgen.  
GKMT en GCMF zijn op dit mo-
ment te klein en te kwetsbaar om 
een school van 500 leerlingen te 
runnen. Daar hebben we de finan-
ciële en organisatorische middelen 
niet voor. Nu de eerste fase gerea-
liseerd is en de school zover is dat 
er meer cursussen gegeven kun-
nen worden, is deze vraag des te 
dringender geworden. Sinds de 
start van de bouw in 2011 zijn al 
verkennende gesprekken gestart 
met Young Africa. Young Africa 
verzorgt al tientallen jaren  
beroeps onderwijs in Zimbabwe, 
Mozambique en Namibië.  
Op dit moment zijn we de moge-
lijkheden aan het onderzoeken om 
het GKVTC los te koppelen van de 
stichting en onder te brengen bij 
Young Africa. 
(http://www.youngafrica.org).  

We zijn er van overtuigd dat hier-
mee de doelstelling om zoveel mo-
gelijk jongeren op te leiden in het 
Mpongwe district gewaarborgd is. 
Voor de stichting een emotionele, 
maar noodzakelijke stap.  
 

IBALA: 
Het George Korsten Vocational 
Training College (GKVTC) gaat op 
een proefveld van 5 ha op biologi-
sche wijze de cashewteelt introdu-
ceren en wil daarbij de gehele ke-
ten van het cashew productie- en 
verwerkingsproces in eigen hand 
en land houden.  

creëren van meer werkgelegen-
heid dan enkel seizoensarbeid, 
zorgen we voor het behoud van de 
toegevoegde waarde en stimule-
ren we de verdere ontwikkeling 
van biologische land- en bosbouw. 
Tot slot dient dit project een edu-
catief doel: kennisontwikkeling,  
-verwerving en –uitwisseling tot 
stand brengen via het kenniscen-
trum op de school. 
 

 
Cashew boom met Elias en Ton 
 

FIETSEN SCOORT: 
Met het bovengenoemde project 
onder de titel ‘Cashew: meer dan 
het nootje!‘ was de stichting  ge-
nomineerd voor de Fietsen Scoort 
competitie. We zijn vijfde gewor-
den en vielen net niet in de prij-
zen. Wij willen iedereen bedanken 
voor hun stem.  
  
 

PAN AFRICA AWARD: 
Stichting ‘Geef de kinderen van 
Mpongwe een Toekomst’ (GCMF) 
heeft  de prestigieuze landenprijs 
van PAN AFRICA  gewonnen voor 
‘Entrepreneurship in Education’ 
met haar project "De duurzame en 
zelfvoorzienende technische en 
landbouwschool’  
Meer dan 500 verschillende orga-
nisaties vanuit het hele continent, 
van Sudan tot Zuid Afrika, van Ni-
geria tot Namibië en van Burkina 
Faso tot Burundi, namen deel aan 
de competitie.  

Aanvragen zijn beoordeeld door 
een internationale jury, bestaande 
uit internationale bedrijven en 
ontwikkelingsexperts. 

 
IBALA:  
START VAN DE DAGOPLEIDING 
BIOLOGISCHE LANDBOUW AAN 
HET GKVTC. 
Begin 2016 start de dagopleiding 
in Biologische Landbouw. In deze 
opleiding kunnen studenten in-
stromen die een diploma van de 
middelbare school hebben. De op-
leiding duurt 2 jaar. De voorberei-
dingen zijn in volle gang. 

 
 
STUDENTEN IN MPONGWE:  
In augustus is Anne Frencken van 
de Faculteit Gezondheid en Zorg 
gestart met haar stage in het 
Mpongwe Mission Hospital en bij 
het Mpongwe District Health Ma-
nagement Team. Zij doet onder-
zoek naar ondervoeding.  
In november zijn 2 studenten van 
de Hogere Hotel School begonnen 
aan hun stage op het Guesthouse 
en is een studente van Oriëntaalse 
Talen en Communicatie begon-
nen met haar onderzoek naar 
de impact van GCMF op Com-
munity Development in het 
Mpongwe district.  

Wilde Ganzen en Cordaid steunen 
onze projecten en verhogen de 
donatie die u aan ons schenkt. 

http://www.youngafrica.org


 
School Enterprise Team Ibenga  

 
We really enjoyed reading your 
business plan, you have obviously 
worked very hard and we hope 
that you are enjoying participat-
ing in the School Enterprise Chal-
lenge Competition 2015! 
The market research was fantas-
tic. The way you presented your 
information was really clear and 
helped to provide you with lots of 
useful information, There is a de-
mand for your product, as well as 
good ideas for the future that will 
help you to diversify your range of 
products.  
 

ZAMBIA ELKE DAG 10 UUR 
ZONDER STROOM 
Mpongwe zit sinds juli elke dag 6 
uur en vanaf oktober zelfs 10 uur 
zonder stroom. De uitval is altijd 
overdag op voor ons zeer ongun-
stige tijden. Het vooruitzicht voor 
de rest van het jaar en het begin 
van 2016 is niet gunstig. De oor-
zaak van het stroomgebrek ligt, 
zo gaat het verhaal, bij te lage wa-
terstanden in de grootste stuw-
meren van het land. 
Met name de Kariba-dam is een 
probleem. Wat er precies aan de 
hand is, blijft onduidelijk. Het offi-
ciële verhaal van Zesco (het Zam-
biaanse energiebedrijf) is dat de 
waterstand zich gedurende het 
afgelopen regenseizoen onvol-
doende heeft hersteld, waardoor 
er minder stroom wordt geprodu-
ceerd. Hoe dan ook, grote perio-

IBALA:  
KIPPENBOERDERIJ 
De kippen leggen eieren! Twee 
studenten van de Hogere Agrari-
sche School (HAS) uit  Den Bosch 
hebben een marketing- en finan-
cieel plan gemaakt voor de kip-
penboerderij. In juni zijn 250 leg-
kippen gekocht en deze maand 
volgen er nog eens 350. Uiteinde-
lijk is het de bedoeling dat er 
1500 kippen rond scharrelen. Er 
is een verzorger voor de kippen 
aangesteld. Er zijn allerlei proto-
collen en handleidingen geschre-
ven door de studenten.  
Op dit moment is de opbrengst 
195 eieren per dag.  
 

 
Terry Student van de HAS 

 
IBALA:  
SCHOOL ENTERPRISE  
CHALLENGE  
Het GKVTC is door de organisatie  
Teach a man to Fish’ uitgenodigd 
om mee te doen aan de School 
Enterprise Challenge. Gedurende 
12 weken zijn de studenten en de 
twee docenten, Joe en Elias, onli-
ne begeleid. Met behulp van een 
tiental handleidingen is een busi-
ness idee uitgewerkt in een busi-
nessplan.  
Studenten hebben gekozen voor 
het maken van Cooking Oil op bio-
logische wijze. Studenten en do-
centen hebben keihard gewerkt 
aan het plan en wij zijn heel blij 
met onderstaande feedback die 
wij kregen.  

des zonder stroom zijn een ernsti-
ge bedreiging voor ons Ibala pro-
gramma en het internetcafé. Hope-
lijk staat de overheid nu wel open 
voor initiatieven op het gebied van 
zonne-energie. Of het op een der-
gelijke korte termijn kan voorko-
men dat het licht langdurig uit 
gaat is de vraag. 
 

NIEUWS VAN HET VTC: 
We zijn druk bezig met de inrich-
ting van de gebouwen. De metalen 
frames voor de bedden van het 
internaat zijn binnen en de tim-
merlui zijn de houten panelen 
voor de frames aan het maken. Het 
sanitair is bijna gereed. De inrich-
ting van de computerzaal is klaar. 
Ook hier metalen frames met hou-
ten panelen. Alleen hout was 
goedkoper geweest, maar de rege-
ringsvoorschriften bepalen dat we 
gebruik moeten maken van meta-
len frames. Alle voorbereidingen 
voor het plaatsen van de waterto-
ren zijn klaar. Het wachten is op 
de onderaannemer om de toren te 
plaatsen. Het dak zit op de lera-
renwoning.  
 

 
  
En dan niet te vergeten het VTC 
voetbal team. Werknemers van 
het VTC voetballen op zaterdag en 
zondag hun competitiewedstrij-
den. Na het grote succes van vorig 
jaar zijn ze ook dit jaar weer kam-
pioen geworden. Een geweldige 
prestatie. Zonder de bezielende 
leiding van Bram Sol was dit niet 
gelukt.  

 


