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VAN DE REDACTIE 

Het is tijd voor een volgende 

nieuwsbrief. De laatste verscheen 

al weer bijna 9 maanden geleden. 

Niet dat er geen ontwikkelingen 

waren: verre van dat! In deze 

nieuwsbrief leest u daar meer 

over. 

De voormalige andere SC leden zit-

ten nu in de ‘Board of Directors’, die 

2x per jaar vergadert.  

STUDENTEN IN MPONGWE  

Twee studenten van de HAS (Hogere 

Agrarische School) hebben 5 maan-

den stage gelopen in Mpongwe.  

Monique van Neerven heeft een ver-

volgonderzoek uitgevoerd rond af-

valverwerking. Zij heeft een onder-

wijsprogramma ontwikkeld voor 

scholieren, dit uitgevoerd en het 

effect ervan  onderzocht.  

 

Ralph Pessers heeft onderzoek ge-

daan naar de mogelijkheden om de 

inkomsten van het guesthouse te 

verhogen. Een aantal praktische ver-

beteringen zijn ingevoerd, zoals het 

aannemen en inwerken van een bar-

man, een totale renovatie van de 

keuken, een nieuw voorraadsys-

teem, de renovatie van het interieur 

van het restaurant en er ligt een 

voorstel voor een nieuw menu.  

YOUNG AFRICA 

Na een hoopvolle en aanvankelijk 

positieve onderhandelingsperio-

de heeft Young Africa uiteindelijk 

toch afgezien van het overnemen 

van de school. Er is van beide 

kanten veel energie gestoken in 

dit proces, maar de onderwijs-

kundige visies liepen te veel uit-

een om tot overeenstemming te 

komen. 

We zijn door alle ervaringen wel 

met vernieuwde energie aan het 

werk om onze Landbouw en 

Technische School voor Middel-

baar Beroepsonderwijs tot een 

succes te maken. Zo onderzoeken 

we op dit moment de mogelijkhe-

den om samen met de scholen 

voor HBO en MBO én het bedrijfs-

leven in Zuid-Limburg in Zambia 

de Mpongwe Agri Food & Tech 

Campus op te zetten. 

 
WISSELING IN HET BESTUUR VAN 

GCMF EN NIEUWE LEDEN.  

Er is eind september een geheel 

nieuw Steering Committee aangetre-

den dat 2x per maand vergadert. Het 

bestaat thans uit:  

• Mr. Mushipi: Voormalig Council  

Secretary van Mpongwe  

• Mr. Kasapo: Werkt voor de DC, af-

deling Social Welfare 

• Mr. Daka: Gepensioneerd, vorig 

jaar naar Mpongwe gekomen, be-

kleedde een hoge functie bij de natio-

nale overheid 

• Mr. Mvula: Branch Manager Natsa-

ve Mpongwe  

• Mr. Mwiya: Businessman, heeft veel 

contacten met de pers 

• Mr. Jere: Voormalig regio manager 

ZESCO, gepensioneerd, nu buurman 

van het guesthouse.  

Stephen Kangwa blijft lid van het SC 

evenals Mr. Kalima, maar dan als Ex 

Official.   

NOTEER ALVAST 

In september 2017 bestaat de 

stichting 15 jaar. Dat willen we 

niet ongemerkt voorbij laten gaan. 

Eén van de festiviteiten zal een 

reünie zijn voor alle mensen die in 

die 15 jaar in Mpongwe zijn ge-

weest. Wie zin en interesse heeft 

om mee te werken aan de organi-

satie van de reünie kan een mailtje 

sturen naar Michael van Zinniq 

Bergmann. (Mailadres: 

mvzb@hotmail.com) 

 

GUESTHOUSE  

De constructie van het dak en de 

dakbedekking van de receptie/het 

internetcafé zijn geheel ver-

nieuwd, ook is het dak van het res-

taurant gerepareerd en zijn alle 

nokken ervan vernieuwd.  
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HET BESTE PARTICULIERE  

INITIATIEF VAN HET JAAR 

Ten tijde van de laatste nieuwsbrief 

namen we deel aan de verkiezing 

van ‘het beste Particuliere initiatief 

van het jaar’ georganiseerd door 

Wilde Ganzen: meer dan 30 projec-

ten streden voor deze titel. Het was 

spannend tot de sluiting van de 

stemming op 31 december 24.00 

uur. Precies om 24.00 uur bleken we 

2400 stemmen te hebben vergaard 

en daarmee plaatsten we ons bij de 

vijf projecten met het hoogste aantal 

stemmen. Daarna was het aan de 

jury om die vijf projecten te beoor-

delen en een winnaar aan te wijzen. 

Winnaar zijn we uiteindelijk niet 

geworden, (dat werd een project uit 

de gezondheidszorg), maar wat we 

wel gewonnen hebben, is niet in geld 

uit te drukken: solidariteit en posi-

tieve energie!  

We hebben veel enthousiaste en 

hartverwarmende reacties gekregen 

op het project.  

 

DONATIES 

Wilde Ganzen en Cordaid steunen 

onze projecten en verhogen de  

donatie die u aan ons schenkt.  

VTC 

HET GEORGE KORSTEN VOCATIO-

NAL TRAINING COLLEGE  

Onderwijs: Het plan was om begin 

2016 te starten met de 1-jarige op-

leiding in Biologische Landbouw 

voor jongeren met een middelbare 

school diploma.  

We hebben de start in januari 2016 

uitgesteld tot eind december/begin  

januari 2017, vanwege de onderhan-

delingen met Young Africa op dat 

moment.  Zodra duidelijk werd dat 

Young Africa het GKVTC niet zou 

overnemen, zijn we in juli wel be-

gonnen met drie andere cursussen: 

Timmeren, Metselen en Tuinbouw.  

Zestien studenten verblijven in het 

internaat.  De studenten lopen op 

dit moment een maand stage en 

hopen examen te kunnen doen in 

ons eigen GKVTC  zodra we zelf als 

school geaccrediteerd zijn. 

Accreditatie: 

De afgelopen weken is er hard ge-

werkt om het accreditatiedossier af 

te ronden. Een geweldige klus.  

Het dossier is begin oktober aange-

boden aan TEVETA. TEVETA zal 

deze maand de school inspecteren. 

We hopen op een positieve beoor-

deling, zodat we snel kunnen star-

ten als geaccrediteerde school.  

 

VTC FASE 2 

De bouw van de eerste fase is ge-

heel afgerond. We hebben de ver-

volgbouw van het VTC opgedeeld in 

kleine projecten. Van de vijftien 

projecten zijn al twaalf projectplan-

nen beschreven. Deze gebruiken we 

voor de fondsenwerving.  

We hebben er alle vertrouwen in 

dat we begin 2017 kunnen starten 

met de bouw van de tweede fase.  

EXAMENS ONDER TEVETA 

In april hebben de eerste 17 leerlin-

gen van het George Korsten Vocatio-

nal Training College hun praktijk-

examen gedaan in Timmeren, Met-

selen en Lassen. Een maand later 

kregen ze te horen dat ze allemaal 

geslaagd zijn. Het wachten op het 

begeerde TEVETA-certificaat zal 

nog enige tijd op zich laten wachten, 

omdat de certificaten in Engeland 

worden gedrukt. De examens zijn 

georganiseerd in samenwerking 

met het Luanshya Technical and 

Business College. 

In diezelfde periode hebben 45 klei-

ne boeren die een parttime driejarig 

traject hadden gevolgd in biologi-

sche landbouw eveneens examen 

gedaan. Ook deze boeren zijn alle-

maal geslaagd. TEVETA was onder 

de indruk van het niveau van de 

kandidaten. Deze examens zijn uit-

gevoerd in samenwerking met de 

Ibenga Area Gender Association. 

Ook zij zullen nog even moeten 

wachten op hun certificaat.  

 

PAN AFRICA AWARD  

Vorig jaar hebben we de prestigieu-

ze landenprijs van PAN AFRICA ge-

wonnen voor "Entrepreneurship in 

Education" met ons project "De 

duurzame en zelfvoorzienende 

technische en landbouwschool".  

Dit jaar wordt geen landenprijs 

meer uitgegeven, maar zijn we ge-

nomineerd voor de Pan African 

Award met ons Ibala-project.   

De Daily Mail heeft een zeer positief 

artikel geschreven over deze  

nominatie. Zie voor het artikel de 

website www.mpongwe.nl. 

http://www.mpongwe.nl

