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Inleiding
Dit is het tweede jaar van de stichting.

Zoals u in dit verslag kunt lezen is er veel gedaan om de stichting een goede basis

te geven.

In M pongwe wordt er nauw samengewerkt met de medewerkers van het M pongwe

M ission Hospital, M edewerker van de scholen in de omgeving van M ponge  en de

mensen uit de gemeenschap. Er is  een  comité opgericht dat ter plaatse de

belangen van de stichting behartigt en de noodzakelijke initiatieven neemt bij de

uitvoering van het project.

In N ederland ontvangt de stichting adviezen van het Centrum O ntmoeting der

Volkeren.

W e wensen u en de stichting een kansrijk 2005 toe.

N amens het bestuur,

Ton Korsten-Korenromp,

Uit het dagboek van ton korsten-korenromp Augustus 2004

"W e vertrekken om 8.30 uur en verlaten de gravelweg al na een paar

minuten. Na een kwartier beginnen onze kleren reeds geel te zien van

de stof.  W e rijden een zandweg op, steeds verder de bush in. W e

zijn op zoek naar een vrouw die 2 maanden geleden haar eerste baby

heeft gekregen. W e vinden haar nadat we een uur in de rondte

gereden  hebben. W e zien bittere armoede in deze dorpjes. Er is

niets, Een paar hutjes, veel kinderen met niet meer dan een enkel vuil

kapot kledingstuk aan. Geen schoeisel aan de voeten. Zoals in al deze

dorpjes, leven ook in dit dorpje, mens en dier naast elkaar. De kippen,

honden en geiten lopen tussen de kinderen, op zoek naar een graantje.

De moeder die we zoeken is een vrouw van 16 jaar. Een kind  nog. Hoe

is het mogelijk? Het antwoord is voor iemand die komt uit een land

waar overvloed is, moeilijk te begrijpen, maar simpel voor de mensen

hier. Als je niet naar school kunt, waarom zou je dan geen moeder

worden? Kinderen zijn hier belangrijk. Je telt pas mee als je kinderen

hebt. En als je niet ouder wordt dan 35 jaar( de gemiddelde

levensverwachting op dit moment) heb je haast. De meisjes in deze

dorpen moeten wel een gevoel van uitzichtloosheid ervaren. Slechte

levensomstandigheden, aids en de nog steeds dalende

levensverwachting".
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Aanleiding tot de oprichting van de stichting "Geef de kinderen van M pongwe
een toekomst"
In Bemba, de locale taal:

Peleni abana kukula aba ku mpongwe ubwikalo ubusuma ubwa kutanshi !

De Stichting is een persoonlijk initiatief van Ton Korsten-Korenromp, docente

aan de Hogeschool Zuyd, faculteit Verpleegkunde. Zij ging, na 30 jaar,   in de

zomer van 2001 terug maar Afrika, en verbleef 5 weken in het M pongwe M ission

Hospital in Zambia.

Gedurende die 5 weken heeft ze geparticipeerd in de vele activiteiten die door

de medewerkers van het ziekenhuis worden ondernomen om de

gezondheidssituatie van de bevolking in het M pongwe district te verbeteren. O ok

zet het ziekenhuis zich in voor de weeskinderen. Tijdens een bezoek aan de vele

community-scholen groeide het idee bij haar om de situatie van deze kinderen te

verbeteren. Terug in N ederland opende zij een aparte girorekening en benaderde

familie, vrienden en kennissen om gelden te doneren voor om onderwijs en

gezondheidszorg meer toegankelijk te maken voor deze kinderen.

In 2002 is besloten om een stichting op te richten. Er is contact opgenomen met

de M pongwe Baptist Association, werkgever van het ziekenhuis. Aan hen zijn de

plannen voorgelegd. Dit heeft in september 2002 geleid tot het oprichten van de

stichting "Geef de kinderen van M pongwe een toekomst". Bij de uitvoering van

haar activiteiten weet de stichting zich gesteund door het Centrum O ntmoeting

der Volkeren te Cadier en Keer.

Het stichtingsbestuur
De stichting : "Geef de kinderen van M pongwe een toekomst"  bestaat uit een

dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester)  Alle medewerkers

zetten zich in op vrijwillige basis  en ontvangen geen vergoeding . De lopende

kosten van het project zijn in 2004  voor zover niet gesponsord, geheel door de

bestuursleden betaald. Ditzelfde geldt voor reis en verblijfkosten van

bestuursleden naar mpongwe.

De huidige bezetting is als volgt:

Voorzitter: De heer George Korsten, Jabeek.

Penningmeester: M evrouw Gerda M uller, Limbricht .

Secretaris: M evrouw Ton Korsten-Korenromp, Jabeek.

In  januari 2005  treedt een nieuw bestuur aan; dit om de onafhankelijkheid van

de stichting  te waarborgen en zo in aanmerking te kunnen komen voor

rangschikking artikel 24 Successiewet 1956 als algemeen nut beogende instelling.
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Doel van de stichting.

1. O nderwijs en gezondheidszorg
De Stichting" Geef de kinderen van M pongwe een toekomst" heeft tot doel de

weeskinderen in het district M pongwe een betere toekomst te bieden door de

toegankelijkheid tot het onderwijs en de gezondheidszorg te vergroten. Zij

financiert de onderwijskosten  voor de kinderen, zoals  de kosten van het

schooluniform, het schoolgeld, schoenen  en boeken.

2. M ateriële ondersteuning
N aar aanleiding van het tweede bezoek aan M pongwe, in augustus 2003, heeft de

stichting besloten naast structurele hulp op het gebied van onderwijs en

gezondheidszorg t.b.v. de weeskinderen zich ook incidenteel in te zetten voor

meer materiële zaken. Hiervoor heeft zij in 2003 contact gezocht met "W ilde

Ganzen N ederland".  In 2004 zijn een aantal projecten samen met W ilde Ganzen

gestart. ( zie onder Activiteiten) Aan het eind van het jaar heeft de stichting

eveneens contact gezocht met N CDO (De N ationale Commissie voor

internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling)

O ok N CDO  gaat de stichting in 2005 ondersteunen.

3  Bewustwording
N aast deze concrete projecten richt de stichting zich ook op een andere

doelstelling. Zij wil nadrukkelijk ook een ontmoeting tot stand brengen tussen

N oord en Zuid. M et name door jongeren te betrekken bij haar acties en acties

gepaard te laten gaan met informatie uitwisseling, hoopt de stichting de

leefwereld van de jongeren en de solidariteit met jongeren in

ontwikkelingslanden te vergroten. Deze ontmoeting tot stand brengen en elkaar

te laten delen in  kennis en rijkdom is een doelstelling waar blijvend aandacht

voor gevraagd zal worden.  In 2004 is deze doelstelling geconcretiseerd door

twee studenten van de Faculteit O nderwijs van de Hogeschool Zuyd te Heerlen

2 maanden stage te laten lopen in M pongwe Upper Basic school. In 2005 zullen

twee studenten 3 maanden stage gaan lopen in M pongwe.

O rganisatie van de stichting
Voor de uitvoering van de projecten werkt de Stichting samen met medewerkers

van het M pongwe M ission Hospital , de scholen in de omgeving van M pongwe en de

Vereniging CO V te Cadier  en Keer, die een arts ter plekke heeft in het

ziekenhuisje.
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In M pongwe is op 17 januari 2003  een comité gevormd dat verantwoordelijk is

voor de uitvoering van de activiteiten ter plekke. W e hebben het afgelopen jaar

ook mogen ervaren hoe moeilijk het is om dit structurele werk goed

georganiseerd te krijgen in M pongwe. Het comité dat zorg draagt in M pongwe

voor de uitvoering van de activiteiten heeft twee belangrijke leden verloren als

gevolg van overlijden en verhuizing. Het laatste half jaar zijn daardoor niet de

benodigde rapportages gemaakt en activiteiten uitgevoerd. W e hebben hierover

tijdens ons bezoek aan M pongwe in september 2004 indringend met het comité

gepraat. W e hebben Suzan, een Engelse vrijwilligster van VSO ( volunteer service

oversea) bereid gevonden om lid te worden van het comité en ondersteuning

bieden bij de financiële en inhoudelijke administratie.

W e streven er naar om in februari 2005 ondersteuning te bieden  aan 80

kinderen.

Eind december 2004 is besloten een nieuw comité te vormen. W e hebben goede

hoop dat dit comité vanaf begin 2005 operationeel gaat worden.

Team van vrijwilligers
In 2004 heeft de stichting te weinig een beroep kunnen doen op een  team van

vrijwilligers van studenten van de faculteit O nderwijs en Verpleegkunde van de

Hogeschool Zuyd in verband met stages van de studenten. In 2004 is er

geprobeerd via Freeflex vrijwilligers te mobiliseren voor activiteiten van de

stichting. Dit heeft tot nu1 vrijwilliger opgeleverd.

Bezoek aan M ponge M ission Hospital en de Communityscholen in september
2005

In september 2004 is door Ton en George Korsten wederom een bezoek

gebracht aan M pongwe. Het doel van het bezoek was de mensen ter plaatse te

ondersteunen, maar ook de situatie te analyseren en  controle en bewaking van

gelden en goederen veilig stellen. Tevens werden de plannen voor de toekomst

besproken.

Tijdens een vergadering met het comité zijn de volgende zaken besproken en

besloten.

1. Het bieden van continuering van ondersteuning voor de huidige 50

weeskinderen

2. Uitbreiden van het aantal leerlingen tot 80;
3. N aast structurele ondersteuning, ook  materiële hulp bieden bij renovatie van

scholen en het ziekenhuis.  Hiervoor worden aparte acties gehouden.

4. Bespreking van het financieel rapport van het comité.
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 Conclusie van de bespreking was dat het comité meer transparantie ten toon

dient te spreiden wat betreft haar activiteiten en de financiën.

Tijdens het bezoek zijn wederom een aantal communityscholen bezocht en zijn

met M pongwe upper Basic school de ervaringen met de 2 stagiaires van de

Faculteit O nderwijs van de Hogeschool Zuyd positief geëvalueerd

In 2005 gaan weer twee mannelijke stagiaires van de  Pabo naar M pongwe.

Een uitgebreide verslaglegging van het bezoek vindt u in de nieuwsbrief van 5

december op de website,

Indien u niet beschikt over een internetaansluiting zenden we u het verslag graag

toe.

Realisering van de doelstellingen in 2004

Structurele ondersteuning
1 O ndersteuning van de weeskinderen.
M et behulp van donaties ondersteunt het ziekenhuis de community-scholen in de

omgeving. Vanaf 2002 wordt ze hierin geholpen door de Stichting "Geef de

kinderen van M pongwe een toekomst". De schooltjes worden nauwelijks

gefinancierd door de overheid, maar in hoge mate door de gemeenschap. Het

hele district omvat 22 scholen. Het gebied is immens groot en de scholen liggen

ver weg in de bush. Twee jaren geleden waren er op deze schooltjes 1260

weeskinderen. In 2003 is dat getal opgelopen tot boven de 1800. O f de moeder

is dood, maar meestal is het de vader en soms

beiden. De kinderen worden verzorgd door de

grootouders, oom, tante of oudere zus. W anneer

de oudere kinderen overdag niet op hun jongere

zusjes of broertjes moeten passen of de kost

mee moeten helpen verdienen, kunnen ze een

paar uur naar school. Tenminste als ze de kosten

voor het onderwijs kunnen betalen. En dat is

meestal niet het geval. De onderwijskosten zijn per kind 55 € voor  klas  1 t /m7
en 120 € voor  klas  8 en 9

Samen met het comité in M pongwe  heeft de stichting  besloten om per school 5

weeskinderen te kiezen. Er zijn 6 schooltjes in de directe omgeving van

M pongwe. In totaal zijn 50 weeskinderen gekozen

De namen van de schooltjes in  de dorpen zijn:

M pongwe Basic School:  

Kayenda Basic School:
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M ikata Basis School:  

Shingwa Community School:

M fulabunga Basis School:

M wanga Community School:

Het aaantal scholen zal in 2005 met  twee worden uitgebreid. Dit zijn de

scholen:

M pongwe high school

St. Antonys basisschool.

N atuurlijk is het de bedoeling van het comité om deze kinderen gedurende hun

gehele schoolperiode te ondersteunen. O m deze reden is gekozen om ook

leerlingen van de middelbare school te ondersteunen

Kinderen die met goed gevolg de basisschool doorlopen hebben en capaciteiten

hebben om voortgezet onderwijs te volgen krijgen op deze manier de

mogelijkheid hiertoe.

In september 2004 is  samen besloten om voor het

school jaar 2005 het aantal kinderen uit te breiden

tot 80.

2. Income generating project in samenwerking

met de Aids/Hiv afdeling van het ziekenhuis.

De aanschaf van een maismolen.

In Switi village, een dorpje op 3 kilometer van

M pongwe zorgen een 12 tal vrouwen voor een honderdtal kleinkinderen. De groep

is zeer goed georganiseerd. Er is een chairperson en een secretaris. Ze zorgen

voor hun eigen inkomen door groenten en granen te verbouwen. W at ze over

hebben verkopen ze op de plaatselijke markt. Van het aidsdepartment krijgen ze

een soort krediet, dat ze naderhand terug betalen.  Ze hebben bewezen dat ze

voor zichzelf en hun kleinkinderen kunnen zorgen en willen hun activiteiten graag

uitbreiden en hun omzet vergroten.  Via de aids-coördinator  hebben ze  bij de

stichting een voorstel ingediend voor een maïsmolen.

M et ondersteuning van W ilde Ganzen , het bisdom Roermond heeft de

aidsafdeling een maïsmolen kunnen aanschaffen voor deze vrouwen. Door deze

aanschaf kunnen deze vrouwen hun eigen inkomen vergroten en beter in hun

bestaan voorzien.

3. Het tekort aan basisschool leraren is groot in Zambia. Als gevolg van de

aidsepidemie, uitval door ziekte, overlijden en de zorg voor andere

gezinsleden  verliest het onderwijs elk jaar goede krachten.

In Kitwe volgen 2 jongeren uit M pongwe de opleiding tot basisschool leraar.
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Dit is mogelijk geworden door acties die studenten van de PABO  van de

Hogeschool Heerlen hebben georganiseerd.

2. Het bieden van materiele ondersteuning
Contact met en ondersteuning door wilde Ganzen
N aar aanleiding van de uitbreiding van de doelstelling, waarbij de stichting zich

ook inzet voor meer materiële zaken, zoals de bouw en renovatie van het

ziekenhuis en de  community scholen, heeft zij contact in 2003 opgenomen met

W ilde Ganzen.

In 2004 zijn met behulp van W ilde Ganzen, in het kader van Jeugd voor Jeugd

acties, de volgende projecten ondersteund in M pongwe.

1. Aanschaf van een tweedehands landrover.

2. Renovatie van Shingwa Basic school

1. De tweede hands landrover

In juni hadden we het benodigde bedrag van 12.500 euro bijeen de

landrover en de school. In augustus  hoorden we dat het ziekenhuis en de

stafhuizen in de omgeving grote waterproblemen had. Er kwam een

dringend verzoek om het bedrag voor de landrover te mogen besteden

voor de aanschaf van 2 waterpompen. W e hebben daar in overleg met

W ilde Ganzen  mee ingestemd. Hoewel het geld door wilde Ganzen reeds in

augustus overgemaakt is, heeft het tot begin november geduurd voordat

de waterpompen gearriveerd en geïnstalleerd waren. Gelukkig hoorden we

dat het Engelse leger een oude ambulance ter beschikking heeft gesteld

voor M pongwe.

2. Het schooltje in Shingwa hebben we in september 2004 weer bezocht.

Deze school  is  ondersteund door het Graaf Huyn College in Geleen en

basisschool Esmoreit te Luttenberg. Het volgend jaar hopen we daar een

nieuw schoolgebouwtje aan te treffen. De

renovatie is reeds begonnen! Dit jaar gaan we

actie voeren voor  het meubilair zodat de

boomstronken waarop de kinderen nu nog

zitten vervangen kunnen worden door

schoolbankjes. Het aanleggen van moestuinen

bij de schooltjes willen we het komend jaar

uitbreiden. O ok het houden van geiten zien we

als belangrijk middel om ouders en kinderen

zelf bij te laten dragen in de schoolkosten.
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4. M aterialen en middelen

Dankzij de alertheid  van een aantal medewerkers van de Hogeschool Zuyd

ontvangt de stichting  regelmatig apparatuur en materialen. O ok in 2004

zijn er weer goederen naar M pongwe gegaan. De bibliotheek van de

Hogeschool Zuyd heeft een aantal oude drukken medische en

verpleegkunde boeken verstuurd naar CHAZ(Churches Health

O rganization Zambia) die de missieziekenhuizen en verpleegkundige

opleidingen onder haar hoede heeft.   Via de N ederlandse Bank zijn 4

computers naar M pongwe gegaan t.b.v. het ziekenhuis en de school in

M pongwe. In verband met de beperkte mogelijkheid  voor vervoer zijn 6

computers  verkocht en de opbrengst is M pongwe ten goede gekomen.

Theriak apotheek te Schinveld heeft ook in 2004 weer medicijnen

gedoneerd aan het ziekenhuis.

3 Bewustwording
De stichting wil nadrukkelijk een ontmoeting tot stand brengen tussen N oord en

Zuid. M et name door jongeren te betrekken bij haar acties en acties gepaard te

laten gaan met informatie uitwisseling, hoopt de stichting de leefwereld van de

jongeren en de solidariteit met jongeren in ontwikkelingslanden te vergroten.  In

2004 is deze doelstelling geconcretiseerd door

twee studenten van de Faculteit O nderwijs 2

maanden stage te laten lopen in M pongwe Upper

Basic school. O ok in 2005 zullen twee studenten 3

maanden stage lopen in M pongwe.

In 2004 zijn ook weer een aantal basisscholen en

een middelbare school benaderd en is  informatie

gegeven over de leefwereld  van de kinderen in

M pongwe.

Studenten van de  Faculteiten  Verpleegkunde en

O nderwijs hebben ook dit jaar het  project onder

de aandacht gebracht tijdens de "Kennis in

bedrijf" dag op de Hogeschool Zuyd.  O nder de slogan 'Hogeschool Zuyd ontmoet

Zuid'  en 'kom eens naar de andere kant van de evenaar' krijgt  het project

steeds meer bekendheid binnen de Hogeschool Zuyd.

In het kader van het vastenactieproject voor 2005 zijn er in december 2004

presentaties verzorgd voor M O V groepen Groenlo en Luttenberg.

De communicatie en de logistiek
De communicatie en de logistiek blijft een grote uitdaging voor de stichting. W e

vragen zoveel mogelijk bezoekers, die vanuit N ederland vertrekken naar Zambia,

om materialen mee te nemen.



13

In 2004 heeft de stichting , samen met CO V via DPA materialen en computers

verscheept naar Zambia

De telefonische verbinding met M pongwe is erg slecht. De telefoon kan voor

langere  tijd buiten werking zijn. Communicatie met M pongwe is dan onmogelijk.

Het verzoek dat bij de M IVA begin november is ingediend voor het verbeteren

van de communicatiemogelijkheden is niet gehonoreerd. W e zien op dit moment

af van het onderzoeken van verdere mogelijkheden  van financiering van bushlink

in verband met de steeds terugkerende kosten voor het ziekenhuis

W ebsite
www.mpongwe.nl  is in maart 2003 'live' gegaan.

De kosten voor de website zijn tot april 2004 gesponsord door de faculteit

Verpleegkunde van de Hogeschool Zuyd.  Hierna heeft de provider ICM C een

groot deel van de kosten gesponsord.

Fondsenwerving
Eind 2003 heeft de stichting contact gezocht met Vastenactie N ederland.

Hiervoor is ook contact gezocht met een aantal M O V's. Vastenactie N ederland

heeft het Project erkend in die zin dat de M O V groepen in de Gemeentes

Groenlo, Beltrum, lievelde, Luttenberg, M arienheem en Haarle  hun opbrengsten

van de vastenactie 2005 ten goede kunnen laten komen voor M pongwe. Het

dekenaat van Brunssum heeft via het bisdom Roermond een bedrag van 5000

Euro van de opbrengst van de vastenactie in 2005 toegezegd.

In 2005 zal gepoogd worden de fondsenwerving uit te breiden. N aast W ilde

Ganzen zal N CDO  in 2005 de stichting ondersteunen.

Donoren
N aast de tientallen donaties van trouwe particulieren, wil de stichting met name

een aantal  organisaties noemen die in 2004 de stichting hebben ondersteund, te

weten:

1. Het missiebureau van het Bisdom Roermond; 2500

2. De W eldadige Stichting  Jan de Limpens te O irsbeek; 1000

3. Het Graaf Huyn college te Geleen 2500

4. Vica  Groenlo 1000

5. Stichting VIN centrum  te Arnhem 2000

6. Rotary club te Hoensbroek.   500

7. Stichting Samenwerking Heerlen 1000

8. KBS W illibrord Bergschenhoek   600

9. Haksteen Design  te Almelo
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Financieel verslag 2004 Stichting 'geef de kinderen van M pongwe een
toekomst'

Inkomsten 2004 in Euro Uitgaven in Euro

Financiële situatie 2004

Inkomsten Uitgaven
Boeksaldo 31-12-2003                     € 8.785,95

1.Collecten    

- Parochie N eede                                     231,78

2.M ailing-acties

- Vica Groenlo                   1000

- Vincentrum Arnhem       2000

- Bisdom Roermond           2500

- Rotary Hoensbroek          500

- St. samenwer. Heerlen   1000

                                         -----------

  Totaal mailing                                        7000,00

3.Giften en schenkingen

- O verschrijvingen giro                         4427,32

4.Donaties

- Periodieke overschrijvingen                 630,00

5.O verige activiteiten

- Graaf Huyn College                        2500,00

6.Resultaat verkopen  

   artikelen en/of gebruikte

   goederen6 computers                             600,00

                                        ---------
Totaal baten uit                                  15.389,10

fondsenerving

N aar kapitaal rekening                            5000,00

Saldo 31 december 2004 giro               10.924,96

1.Terugstorting aan N uon        465,69

2.Via W ilde Ganzen                5815,00

naar M pongwe

3.M pongwe Baptist Ass.         2009,50

                           ----------

Totaal uitgaven                      8.290,19

Resultaat 31
December 2004                                    15.924,96
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Toelichting:
N aast het bedrag van euro 5815 dat via W ilde Ganzen aan M pongwe is

overgemaakt, hebben verschillende scholen actie gevoerd voor M pongwe en

rechtstreeks het bedrag overgemaakt aan W ilde Ganzen. Zo kon W ilde Ganzen in

juli de  volgende bedragen overmaken naar M pongwe op bankrekening 13-1430515

van de Barclays Bank in luanshya.

O p 27 juli 2004 6300,00 voor de aanschaf van 2 pompen

O p 27 juli 2004 2500,00  voor de renovatie van de School in

Shingwa

O p 8 september 2004 2849, .56  voor een maïs molen  t.b.v. de vrouwen in

Switi

--------

Totaal 11.649,56

1. Scholen die acties hebben gevoerd voor de stichting maken het bedrag
rechtstreeks over aan W ilde Ganzen. Deze bedragen komen dus niet op

rekening van de stichting.

2. In 2003 is door N uon per abuis een bedrag van in totaal € 465,69
overgemaakt. Dit bedrag is teruggevorderd door N uon en teruggestort

door de stichting in januari 2004.

3. Alle ontvangen giften kwamen zonder inhouding van kosten ten goede aan

de projecten in M pongwe

De jaarrekening is gecontroleerd en goedgekeurd  door GIBO  groep accountants

en Adviseurs. M et dank aan M r. j. Daemen, accountant  te Bingelrade

CBF

De stichting presenteert de goedgekeurde jaarcijfers aan het Cenraal Bureau

Fondsenwerving. Een keur van deze organisatie is niet aangevraagd in verband

met de hoge kosten.
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Transparantie
De stichting ervaart bij het afleggen van verantwoording van de besteding van

de gelden in M pongwe te weinig transparantie. Het heeft veel moeite gekost om

de afrekeningen in bezit te krijgen. Het is niet moeilijk te garanderen dat  het

geld dat in N ederland geworven wordt voor de volle 100%   naar M pongwe gaat.

Veel moeilijker is het te garanderen dat in M ponge de gelden besteed worden

aan de projecten waarvoor het bestemd is.

Het kost veel moeite om inzicht te krijgen in de financiën De stichting heeft

aangedrongen op het openen van een apart account in Zambia enkel Voor de

stichting. Dit zal in het begin van 2005 geëffectueerd worden. Dit is ook de

reden dat de gelden voor de nieuwe projecten nog niet overgemaakt zijn naar

M pongwe.

Beleid 2005
Het beleid van de stichting is om een structurele bijdrage te leveren aan  het

toegankelijk maken van het onderwijs en gezondheidszorg voor de weeskinderen

in het M pongwe district. Projecten die we in M pongwe in 2005  willen

ondersteunen zijn:

• De onderwijskosten voor de weeskinderen(boeken, schoenen, uniform,

schoolgeld)

• De renovatie van het de tuberculose afdeling

• De renovatie van het voedingscentrum

• Aids-voorlichting en training van vrouwelijke vrijwilligers.

• De renovatie van schooltjes.

N aast  het verkrijgen van gelden voor bovengenoemde projecten ligt het focus

van de stichting ook op het tot stand brengen van een ontmoeting tussen  N oord

en Zuid. M et name wil de stichting jongeren betrekken bij haar acties en acties

gepaard  laten gaan met informatie uitwisseling. De stichting hoopt op deze

manier de leefwereld van de jongeren te verbreden en de solidariteit met

jongeren in de ontwikkelingslanden te vergroten. Een ontmoeting tot stand

brengen tussen de leefwereld hier en in Afrika en elkaar te laten delen in  kennis

en rijkdom is een doelstelling waar blijvend aandacht voor gevraagd zal worden.

De stichting wil in 2005 tevens actief op zoek gaan naar onkostensponsoring.
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Dankwoord
N amens de medewerkers van het ziekenhuis en de scholen, het comité, de

kinderen van M pongwe en het bestuur bedanken wij alle mensen  hartelijk die

zich hebben ingezet en/of die hebben gedoneerd.

M et trots kunnen we weer zeggen dat de donaties voor de volle 100%  aangewend

zijn worden voor M pongwe. O verheadkosten in N ederland zijn in 2004 geheel uit

eigen middelen van het bestuur betaald.
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O verzicht Baten en lasten 2004

Baten uit eigen fondenwerving

1. Collecten € 231, 78

2. M ailing-acties 7000,00

3. Giften en schenkingen 4427,32
4. Donaties 630,00

5. O verige activiteiten 2500,00

6. Resultaat verkopen artikelen en/of gebruikte goederen 600,00

Totaal baten uit fondsenwerving 15.389,10

Beschikbaar voor de doelstelling

15.389,10

Besteding aan de doelstelling

Saldo 31 december 2004
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