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Inleiding 
 
Zoals u in onderstaand verslag van de penningmeester van het uitvoerende 
comité in Mpongwe kunt lezen, is het een intensief en druk jaar geweest voor het 
uitvoerende comité in Mpongwe. Het comité in Zambia heeft veel werk verzet om 
de stichting erkend en geregistreerd te krijgen. Sinds eind november staat de 
stichting bij de Social Act  in Zambia geregistreerd onder de naam Give the 
children of Mpongwe a future(Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst) 
number ors/102/96/12c/o PO box 90096 Luanshya.  
Maar ook voor de stichting in Nederland is het een intensief jaar geweest.  
Dit jaar heeft de stichting voor het eerst samengewerkt met MOV-groepen in 
een 6-tal parochies tijdens de vastenactie. Vastenactie Nederland/Cordaid In 
Nederland heeft de stichting een bestuurswijziging doorgemaakt.  
 
 

"The Foundation has had a busy year in 2005, going through a re-
organisation in addition to donating nearly K130 million (approx 
€32,500) to projects within Mpongwe District.  
It was decided during the visit of our Chairman, Mrs Ton 
Korsten-Korenromp to Mpongwe District that the Foundation was 
growing to large to be managed by one single community group.  
The Foundation thanks the Mpongwe Baptist Association for its 
contribution to the Foundation over the previous two years.  A 
new Executive Committee was established with representatives 
from Health, Education, Community Development, District 
Planning, District AIDS Task Force and also included 
representation from Chief Lesa’s palace for which we are 
especially grateful.  A copy of the constitution and the Executive 
Committee members is attached.  This new Executive Committee 

has five office bearers, a separate bank account and the Foundation was registered in Zambia under the Societies Act on 
5 October 2005.  The Treasurer of the Executive Committee is a fully qualified accountant with over 10 years experience.  
This whole re-organisation will bring more accountability and transparency to the dealings of the Foundation in Zambia 
while also bringing greater local knowledge to the decision making process.  The main roles of the Executive Committee is 
to review and recommend projects to the Board in The Netherlands and to implement approved projects, monitor the 
progress of these approved projects and make final narrative and financial reports on each project. This whole process 
took approximately six months and the Foundation would like to thank all members of the Executive Committee for their 
commitment to seeing this process through" 
( Susan Hutton, treasurer) 
 
 

We wensen u en de stichting een kansrijk 2006 toe. 
 

Namens het bestuur, 
 
 

 
Ton Korsten-Korenromp,  
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Uit de nieuwsbrief van mei 2005 door Ton Korsten-Korenromp Augustus 2005 
Onderwijs  
"Op dit moment ondersteunt de stichting 110 weeskinderen, verspreid over 9 scholen in het 
district. 8 basisscholen en 1 middelbare school. Alle scholen zijn de afgelopen 2 jaar bezocht. 
Veel kinderen hebben we persoonlijk ontmoet  en met de oudste kinderen op de basisscholen en 
middelbare school is gesproken over problemen die zij ondervinden bij het volgen van het 
onderwijs. Ook hebben we met hen gesproken over hun toekomstplannen en eventueel 
vervolgonderwijs en hoger onderwijs.  
  
Hoewel de deelname aan het onderwijs in Zambia sterk verbeterd is, en  er steeds meer meisjes 
naar school gaan is het aantal uitvallers ( de drop-outs ) ook erg hoog. De uittocht van jongeren 
begint zo vanaf 10 jaar. Vooral de meisjes hebben het zwaar in de laatste klassen van het 
basisonderwijs en de middelbare school. Ze worden vaker van school gehaald bij ziekte in de 
gezinnen,  moeten na schooltijd veel huishoudelijk werk verrichten en in de oogsttijd meehelpen 
op het land. Zwangerschap (dikwijls onvrijwillig als gevolg van misbruik) is één van de 
belangrijkste oorzaken van drop-outs. Ik heb veel bewondering voor deze meisjes en vrouwen die 
op alle mogelijke manieren proberen thuis het huishouden runnen, tussen het water halen en het 
eten koken, op de markt staan om hun 'hoopjes' tomaten en uien te verkopen en ''s avonds 
proberen te leren lezen en schrijven. Onvermoeibaar en strijdbaar zijn ze. Ze zijn de toekomst 
voor Afrika!   

 
Tijdens ons bezoek aan Mpongwe High school maken we 
kennis met 10 zelfbewuste jongens en meisjes die graag 
verder willen studeren. De  jongens en meisjes op de 
middelbare school in Mpongwe komen uit zeer arme 
gezinnen. Eén van de problemen die ze ondervinden is het 
maken van hun huiswerk. Een mogelijkheid  om 's avonds te 
studeren  is er niet ( er is geen elektriciteit in de dorpjes)  
De staf van de school en het comité ter plekke stelt als 

mogelijke oplossing van bovengenoemde problematiek voor om de jongens en meisjes in het 
'boardingssystem' van de school op te nemen. De vraag is of dit een goede oplossing is. Dit brengt 
echter aanzienlijk meer kosten met zich mee en heeft nogal wat consequenties voor de 
thuissituatie.  
Tijdens mijn verblijf heb ik gezien dat sommige kinderen zelf reeds creatieve oplossingen hebben 
gevonden. Een groepje gaat  nu 's avonds naar het ziekenhuis om te studeren. In de wintertijd 
vinden ze hier wel een verlichte plek, maar in de regentijd ligt het ziekenhuis overvol met 
patiënten en familieleden en is er voor hen geen plaats". 
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2. Aanleiding tot de oprichting van de stichting "Geef de kinderen van 
Mpongwe 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 Mpongwe Mission 
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 Mpongwe district te verbeteren. Ook 
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 Nederland 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 Mpongwe 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 Mpongwe een toekomst".  
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3. Doelstellingen en beleid van de stichting.  
A. Onderwijs en gezondheidszorg  
De Stichting" Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst" stelt zich tot doel 
de kinderen van Mpongwe (Zambia) door middel van scholing en gezondheidszorg 
een toekomstperspectief te bieden. Zij verricht hiertoe handelingen die met het 
voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen 
zijn.  
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het inzamelen 
van gelden door middel van vrijwillige bijdragen en het verrichten van onderzoek 
naar de wijze waarop het doel van de stichting verwezenlijkt kan worden door 
onderzoek ter plaatse. (Uit artikel 1 en 2 statuten van de stichting; 12-09-2002).  
 
Achtergrond  

 
Mirjam Shamfuti 2001( 16 jaar)en haar broertjes en zusjes, 
waar ze dagelijks de zorg voor heeft.  

Zambia is één van de landen in Afrika die het 
meest getroffen is door de aids/hiv epidemie. De 
epidemie veroorzaakt een grote aanslag op het 
gezondheidssysteem, de gemeenschap, gezinnen 
en individuen. De HIV-prevalentie onder 
volwassenen in de leeftijd tussen 15 en 49 jaar is 
rond 20%. 80% van de bevolking leeft onder de 
armoedegrens. Er zijn op dit moment 5000 
weeskinderen in het Mpongwe district. De 
kinderen worden verzorgd door de grootmoeder, 
oom, tante of oudere zus. Het naar school laten gaan van de kinderen heeft geen 
prioriteit. De kosten zijn dikwijls te hoog. De meisjes worden als eerste van 
school gehaald bij ziekte van ouders en/ of moeten op jongere broertjes en 
zusjes passen. Er zijn veel gezinnen waar meisjes aan het hoofd van het gezin 
staan.  
 
 
B. Materiële ondersteuning  
Naar aanleiding van het tweede bezoek aan Mpongwe, 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. Het gaat met name om renovatie en uitbreiding van 
scholen en renovatie van het ziekenhuis. Hierbij is altijd sprake van duurzame 
investeringen.  
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C. Bewustwording  
Naast deze concrete projecten richt de stichting zich ook op een andere 
doelstelling. Zij wil nadrukkelijk ook een ontmoeting tot stand brengen tussen 
Noord en Zuid en mensen in beweging brengen. Met name door jongeren in 
Nederland te betrekken bij haar acties en acties gepaard te laten gaan met 
informatie uitwisseling, hoopt de stichting de leefwereld van de jongeren in 
Nederland 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.   
 
D. Bijdrage leveren aan armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling in het 
Mpongwe district  
De stichting streeft er naar om in Mpongwe een bijdrage te leveren aan 
armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. Armoede is een ingewikkeld 
vraagstuk omdat het verschillende gezichten kent.  
Deze doelstelling tracht de stichting via twee wegen te realiseren. Enerzijds 
door samen met de bevolking en vooral met vrouwen en kansarme jongeren 
'income generating projects' op te zetten en anderzijds door in te gaan op 
maatschappelijk relevante vragen in Mpongwe en deze te vertalen naar 
onderzoeksvragen. De stichting zal hierbij samenwerken met het Mpongwe 
District Developing Co-operating Committee(DDCC) en de Kenniskring Duurzame 
Ontwikkeling van de Hogeschool Zuyd.  
We hopen hiermee samen een duurzame verbetering van de leefomstandigheden 
te bereiken, dat uiteindelijk leidt tot wederzijds zelfrespect en tot 
zelfredzaamheid van de inwoners van Mpongwe.  
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E. Aansluiting bij de millenniumdoelen  
Met de nadruk op onderwijs, basisgezondheidszorg, en duurzame ontwikkeling 
sluit de stichting "Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst" aan bij de 
millenniumdoelen die in 2002 door de lidstaten via de millenniumverklaring 
ondertekend zijn en waarbij de lidstaten gezamenlijk beloofden zich optimaal in 
te zullen zetten om de acht doelen waar te maken in 2015. 
De 8 millennium doelen zijn:  
1. Het uitbannen van extreme armoede en honger 
2. Basisonderwijs voor iedereen 
3. Het stimuleren van 'gender-equality en empowerment' van vrouwen 
4. De kindersterfte met tweederde verlagen 
5. De verspreiding van ziektes als aids en malaria tot staan brengen 
6. Het verbeteren van de kraamzorg en het aantal vrouwen dat sterft op het 

kraambed met driekwart verlagen 
7. Creëren van een gezonde leefomgeving, zoals schoon drinkwater en 

sanitaire voorzieningen 
8. Een wereldwijze samenwerking tot stand brengen; eerlijke handel, 

schuldenlastverlichting en meer ontwikkelingshulp  
 

 9



 
4. Organisatie van de stichting 
 
Organisatie in Nederland.  
De stichting maakt een gestage groei door.  
De voorzitter van de stichting, tevens oprichtster van de stichting, is nog steeds  
de centrale persoon in de organisatie in Nederland. Zij zorgt voor 
fondsenwerving, voorlichting, communicatie met achterban, donoren en 
subsidiegevers. Zij maakt de nieuwsbrieven en verzorgt de rapportages naar de 
subsidiegevers. In feite doet ze alle uitvoerende activiteiten om de 
doelstellingen van de stichting te realiseren. In 2006 hoopt zij een aantal taken 
te kunnen delegeren aan de nieuwe bestuursleden.  
 
Organisatie in Zambia  
De uitvoering van de projecten in Zambia is in handen van een uitvoerend comité 
in Mpongwe. Tot mei 2005 viel dit comité nog steeds onder de 
verantwoordelijkheid van de Mpongwe Baptist Assiocciation. Dit is zo gegroeid 
omdat de Mpongwe Baptist Association een counterpart was van het Centrum 
Ontmoeting der Volkeren , de NGO die op dat moment een arts uitgezonden had 
naar Mpongwe.  De gelden werden steeds overgemaakt naar  een apart account 
van het MBA. 
 

 
Susan Hutton, contactpersoon en van onschatbare waarde 
voor de stichting 

In mei 2005 is tijdens een bezoek aan Mpongwe en na uitvoerig gesproken te 
hebben met verschillende actoren in het district, gebleken dat door de groei van 
de activiteiten van de stichting de uitvoering niet meer gemanaged kon worden 
door een kleine plaatselijke organisatie zoals de Mpongwe Baptist Association. 
Bovendien is in de loop van de afgelopen 2 jaar gebleken dat de MBA onvoldoende 
transparant was, wat betreft de uitvoering van haar activiteiten en de financiële 
afhandeling ervan. In 2005 is een nieuw comité opgericht bestaande uit 
vertegenwoordigers van de gezondheidszorg sector, de bevolking,  onderwijs,  

het district, district Aids task force, de 
MBA  en de chief. De penningmeester 
Susan Hutton, is een volledig bevoegd 
Engelse accountant met meer dan 10 jaar 
ervaring. Zij is als VSOster (Volunteer 
Service Oversea) tevens werkzaam als 
adviseur in het ziekenhuis. De stichting is in 
november 2005 door Zambiaanse regering 
erkend en geregistreerd onder onder de 
naam Give the children of Mpongwe a 
future(Geef de kinderen van Mpongwe een 
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toekomst) number ors/102/96/12c/o po box 90096 Luanshya en heeft een eigen 
bankrekening in Zambia.  
Het uiteindelijk resultaat is meer transparantie en een duidelijke verdeling van 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Bovendien zal de lokale kennis van de 
leden het besluitvormingsproces positief beïnvloeden.  
 
De belangrijkste taken van het uitvoerende comité in Zambia zijn: 

- De binnengekomen aanvragen voor ondersteuning vanuit de bevolking 
beoordelen en voorleggen aan de stichting in Nederland  

- Het monitoren van het proces van uitvoering van de goedgekeurde 
projecten 

- Het afleggen van verantwoording over de bestede gelden 
- Het maken van financiële en inhoudelijke tussen- en eindrapportages 

van elk project.  
 
Het stichtingsbestuur  
De stichting: "Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst" bestaat uit een 
dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester). In 2005 hebben 
zich wijzigingen voorgedaan in het bestuur. Om de onafhankelijkheid van de 
stichting meer te waarborgen zijn de volgende twee bestuursleden afgetreden, 
de heer George Korsten en mevr. Gerda Muller-Korenromp. Voor een periode van 
2 jaar zijn 2 nieuwe bestuursleden benoemd. Alle bestuursleden zetten zich in op 
vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding. De lopende kosten van het project 
zijn in 2005,  voor zover niet gesponsord, geheel door de initiatiefneemster en 
echtgenoot betaald. Ditzelfde geldt voor reis en verblijfkosten naar Mpongwe.    
De huidige bezetting is als volgt:  
Voorzitter:    Mevrouw Ton Korsten-Korenromp, Jabeek.  
Penningmeester:   Mevrouw Karin van Anrooy, Jabeek. 
Secretaris:    Mevrouw Lucienne Heijnen, Geleen. 
 
Adviseurs:              De heer Ruud Heijnen 
    De heer George Korsten 
 
Het nieuwe bestuur in Nederland heeft in 2005  3x vergaderd. Daarnaast is er 
regelmatig contact via e-mail. De belangrijkste onderwerpen tijdens de 
bestuursvergaderingen zijn geweest.  

- Kennismaking en overdracht  
- Jaarverslag 2005 
- Lopende projecten 
- Voorbereiding bezoek aan Mpongwe in mei 2005  
- Beleid voor de toekomst 
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- Notulen vergadering van het uitvoerend Comité in Mpongwe.  
Het uitvoerend comité in Zambia heeft 6x keer vergaderd in Mpongwe. Bij 2 van 
de vergaderingen is de voorzitter van 
de stichting uit Nederland aanwezig 
geweest. Belangrijke onderwerpen 
waren:  

 
 Registration - the Treasurer reported that the Foundation was now 

registered in Zambia (reg no ORS/102/96/12)  with the Registrar of 
Societies. 

 Bank Account - the Treasurer also reported that the bank account with 
Standard Chartered Bank (account no 01 504 362 70300) was also now 
open and the transfer of residual funds from Mpongwe Mission Hospital 

had been completed. 
 Bilima Community School - it was reported that a visit to the school had 

taken place when members of the Executive Committee met the 
PTA/Project Chairman.  It was agreed that the project has good 
community support and that the Executive Committee are still keen to 
progress this project.  A revised draft bill of quantities (attached) has 
been prepared by the District Education Buildings Officer. It was agreed 
that this should be finalised and presented to the next 

meeting.(MINUTES OF THE EXECUTIVE COMMITTEE MEETING 
HELD ON 29 DECEMBER 2005 AT MPONGWE BASIC SCHOOL) 

- De lopende projecten 
- Statuten en registratie stichting in 

Zambia 
- Verkiezing nieuwe bestuursleden 
- Financiële rapportages 
 
 
 
 
 
Fondsenwerving  
Donateurs zijn enorm belangrijk om de doelstelling van de stichting te realiseren. 
De stichting tracht zoveel mogelijk structurele donoren te verwerven. Deze 
doneren een vast bedrag per maand of jaar en dragen daartoe bij aan de 
continuïteit van de van Mpongwe.  
Het werk van de stichting zou niet mogelijk zijn zonder de bijdrage van 
organisaties zoals Wilde Ganzen, NCDO en Vastenactie. Eind 2003 heeft de 
stichting contact gezocht met Vastenactie Nederland. Vastenactie Nederland/ 
Cordaid heeft het project erkend en een aantal MOV groepen in de gemeentes 
Groenlo, Beltrum, lievelde, Luttenberg, Marienheem en Haarle hebben hun 
opbrengsten van de vastenactie 2005 ten goede laten komen voor Mpongwe. Een 
bedrag van 35.000 Є dat door deze parochies bij elkaar gebracht is, heeft 
Vastenactie Nederland /Cordaid aangevuld tot Є 50.000.  
In 2006 zal Vastenactie Nederland/ Cordaid, Wilde Ganzen en NCDO het 
project wederom ondersteunen.  
 
De stichting heeft van het dekenaat van Brunssum/Onderbanken via het bisdom 
Roermond een bedrag van Є 5000 van de opbrengst van de vastenactie in 2005 
mogen ontvangen. 
 
Daarnaast zijn er een aantal organisaties die de stichting ook dit jaar weer 
hebben ondersteund. Zij zorgden met Є 11.475,30 voor een belangrijke 
inkomstenstroom. 
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De communicatie en de logistiek 
Transport, communicatie en logistiek blijven een groot probleem voor zowel het 
Nederlandse comité als het uitvoerende comité in Mpongwe.   
 
Het Mpongwe district is een zeer ruraal gebied dat 8000 km2 omvat en een 
bevolking heeft van bijna 70.000 inwoners. Er is beperkt transport beschikbaar 
en het uitvoerende comité is genoodzaakt een landrover te huren om de 
projecten in de omgeving te kunnen bezoeken. De benzineprijs en de Zambiaanse 
Kwacha zijn dit jaar enorm gestegen in Zambia. Dat betekent dat de euro 25% 
minder waard is geworden en we met de euro minder kunnen doen.  
Er is vaste telefoon en mobiel telefoneren is mogelijk; echter de lijn is volstrekt 
niet betrouwbaar en dikwijls is er geen bereik. Mpongwe beschikt niet over e-
mail en internet. Het uitvoerende comité heeft geen permanent kantoor ter 
beschikking maar gebruikt de faciliteiten van het ziekenhuis en de aids-afdeling. 
Nu echter nu de twee belangrijkste leden in 2006 niet meer werkzaam zullen 
zijn voor het ziekenhuis, zullen ze niet langer gebruik kunnen maken van de 
faciliteiten van het ziekenhuis.  
 
Communicatie met de achterban.  
De stichting vindt het belangrijk om haar contact met de achterban en 
belanghebbenden goed te onderhouden en uit te breiden. Zij heeft hier in 2005 
verschillende activiteiten voor ondernomen.  
 
 Contact met de media  

Tijdens acties, zoals de Vastenactie 2005, zijn samen met MOV-groepen  
persberichten opgesteld, aangeboden aan en geplaatst in huis-aan-huis-bladen, 
parochieblaadjes, regionale kranten en lokale TV stations. Ook na afloop van de 
acties zijn de resultaten via deze media gepubliceerd.  
 
 Contact met donoren en sponsoren  

Donoren worden op verschillende manieren betrokken bij en geïnformeerd over 
de activiteiten de stichting.  
- Versturen van bedankbrieven aan donateurs per post  
- Versturen van de nieuwsbrief aan donateurs per post of per e-mail al naar 

gelang de voorkeur 
- De website van de stichting www.mpongwe.nl is een belangrijk middel om 

geïnteresseerden te informeren over de stichting. De website wordt 
regelmatig van up-dates voorzien  

- Er is een aparte link voor sponsoren en subsidiegevers op de website. 
Sponsoren en subsidiegevers krijgen de vraag of ze een link of vermelding op 
de website willen. Hiervan maken op dit moment 7 organisaties gebruik 
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- Door middel van financiële en inhoudelijke rapportages wordt verantwoording 
afgelegd over de gefinancierde projecten. ( voorbeeld)  

- Het jaarverslag en de nieuwsbrieven zijn voor iedereen gratis toegankelijk op 
de website.  

- De stichting streeft ernaar dit jaar een digitale flyer te ontwikkelen en toe 
te voegen op de website.  

- In de vastenactieperiode heeft de stichting presentaties gehouden in de 
parochies en op scholen. Er is een aparte folder voor dit project ontwikkeld. 

- Subsidiegevers zoals NCDO, Wilde Ganzen en Vastenactie ontvangen 
rapportages en financiële verantwoording over de projecten die zij 
ondersteunen.  
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4. Resultaten en realisering van de doelstelling  
In 2005 is door de stichting in Zambia ongeveer Є 32.500 aan de projecten 
besteed. Een verdrievoudiging van het jaar 2004.  
 
A. Onderwijs en gezondheidszorg 
Het betreft de volgende projecten  
 
1. Ondersteuning van weeskinderen in het Mpongwe district 
 
Doel van het project 
Kinderen, jongens én meisjes, hebben het recht om onderwijs te volgen. 
Onderwijs bevordert de kansen voor deze kinderen op een betere toekomst. 
Voornamelijk voor meisjes is het belangrijk dat ze hun schoolloopbaan afmaken 
en niet voortijdig stoppen om de zorg voor hun broertjes en zusjes op zich te 
nemen. Ondersteuning van weeskinderen blijft een kerntaak van de stichting. 
 
Uitvoering  
Dit project is gestart in 2002 met de ondersteuning van 20 weeskinderen en 
kansarme kinderen. Op dit moment ondersteunt de stichting 110 kinderen, 
(exclusief de 25 kinderen op de middelbare school), verdeeld over 9 scholen. Het 
hele district omvat 22 scholen.  
De namen van de scholen in de dorpen zijn: 

 
Kinderen van Chawama community 
school

Mpongwe Upper Basic School    
Kayenda Basic School    
Mikata Basis School      
Shingwa Community School   
Mfulabunga Basis School   
Mwanga Community School 
Bilima Community school 
Mpongwe secondary school 
St. Antony's  Basic school  
 
Het aantal scholen zal in 2006 niet worden uitgebreid. Het comité in Mpongwe 
maakt eerst een 5-jaren plan met de begroting voor de onderwijskosten tot 
2010.  

Een van de uitgangspunten van de stichting is 
om kinderen gedurende hun gehele 
schoolperiode te ondersteunen. Om deze reden 
is gekozen om ook leerlingen van de middelbare 
school te ondersteunen. Kinderen die met goed 
gevolg de basisschool doorlopen hebben en 
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Mirjam Shamfuti( 18 jaar) heeft reeds een  zoontje; 
Steven. Zij is een doorzetter. Zij  wacht op de uitslag 
van haar  middelbare school resultaten en wil 
journalistiek gaan studeren in Lusaka.   



capaciteiten hebben om voortgezet onderwijs te volgen, krijgen op deze manier 
de mogelijkheid hiertoe. 
 

 
Our next Executive Committee meeting is scheduled for 
Wednesday 1 March and I will e-mail/post you the papers 
when they are ready.  We are still busy visiting schools, 
chasing pupils and matching them up with their uniforms, 
shoes etc.  Sometimes I feel like I have 100 children of my 
own! ( mail Susan Hutton  february  2006) 
 

Het is een zeer arbeidsintensief project, maar ook een dankbaar project. 
Arbeidsintensief omdat de kinderen de vergoeding in natura ontvangen, zoals 

uniformen, schoenen, boeken en  
pennen. Het bezoeken van de scholen 
door het plaatselijke comité, het 
aanmeten van de uniformen en de 
schoenen, het bestellen en weer 
bezorgen van de benodigdheden bij de 
kinderen neemt veel tijd in beslag. 

Enkel de bijdrage voor het oudercomité wordt aan de school betaald.  
Het uitvoerende comité in Mpongwe stimuleert de bevolking om per school een  
comité op te zetten, bestaande uit ouders, onderwijzers en leerlingen. Zij 
selecteren de kinderen die voor ondersteuning in aanmerking komen. Dit jaar zijn 
in november 22 leerlingen extra ondersteund wat betreft de examengelden voor 
grade 9 ( intermediate exam) en 7 kinderen voor grade 12( school certificate).  
Het wachten is nu op de uitslag die in maart verwacht wordt. Een ander examen 
waar 10 kinderen die ondersteund worden aan deel hebben genomen is het 
examen voor de middelbare school. 7 van de 10 kinderen zijn toegelaten tot de 
middelbare school, waarvan er 3 afkomstig zijn van een community school. Een 
hele prestatie en een uitstekend resultaat. Felicitaties zijn dan ook op zijn plaats 
voor het uitvoerende comité, het onderwijzend personeel en de leerlingen.  
 
Een belangrijk aandachtspunt in dit project is om de ondersteuning zoveel 
mogelijk te koppelen aan 'income generating projects', zodat de kinderen leren 
om in de toekomst in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en niet afhankelijk 
worden van de stichting. Totaal is in 2005, Є 4.897,67 ( 19.276.600 Zambian 
Kwacha) besteed aan deze doelstelling.  
 
 
2. Mpongwe Mission Hospital - OVC project 

 

Dit was een nieuw project in 2005 in samenwerking 
met NCDO 
De aids afdeling van het Mpongwe Mission Hospital, 
dat ook de ondersteuning van weeskinderen in haar 
doelstelling heeft, benaderde de stichting dit jaar 
met de vraag om enkele onderdelen van haar 
programma te ondersteunen. Het betrof: 
 Financiering van 25 middelbare 

Uitdelen van dekens aan de vrouwen van Switi ( mei 2005) 
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schoolkinderen.(ouderbijdrage, uniformen, schoenen etc. 
 Het trainen van aids begeleiders  
 Een moestuinproject 
 Een voorlichtingproject om aids te voorkomen 
 Voorzien van de kinderen van Switi van dekens 

Er is een projectcomité opgericht, 
bestaande uit 2 onderwijzers, 4 
weeskinderen en een ouder ( mei 2005) 
In 2005 is in totaal aan dit project Є 
3.536,59(13.922.000 Zambian Kwacha) 
besteed. 
De stichting heeft lang moeten wachten op 
de eindrapportage. Deels had dit te maken 
met het feit dat een enkel onderdeel, zoals 

het opzetten van een moestuinproject seizoensafhankelijk is, maar deels ook met 
de wisselingen in personeel op de aids afdeling.  
 
3. Sponsoring van 2 jongeren uit Mpongwe voor de opleiding tot 
onderwijzer aan het Teacher Training College in Kitwe in de Copperbelt  
Dit project is gestart in 2003 
  
Achtergrond 
De situatie van de leraren is zorgelijk in het Mpongwe district. Het tekort aan 
leraren is groot De sector onderwijs wordt zwaar getroffen door de aids-
epidemie. Jaarlijks overlijdt een groot aantal leraren of ze zijn als gevolg van 
ziekte in de familie regelmatig afwezig. De levensomstandigheden voor het 
onderwijzend personeel zijn moeilijk in een afgelegen gebied als het district 
Mpongwe. Een op de 7 onderwijzers heeft geen huisvesting. De situatie in de klas 
is niet beter Er zijn te weinig klaslokalen voor te veel kinderen (gemiddeld zitten 
er in een klas 55 leerlingen) en het gebrek aan leermiddelen is groot. Er zijn 
community scholen waar kinderen nauwelijks een dak boven hun hoofd hebben. 
Om jongeren in Mpongwe een kans te geven op een baan 
en om niet het gevaar te lopen dat deze jongeren na hun 
opleiding naar de stad verhuizen, heeft de stichting de 
afgelopen 3 jaar de 2-jarige opleiding tot onderwijzer 
voor 2 jongeren uit Mpongwe, gefinancierd. Totale 
kosten Є 1800.  
Dit jaar hebben ze examen gedaan en ze zijn geslaagd 
met prima resultaten. Het is nu wachten op een baan. In 
2005 is Є762,12  
(3.000.000 Zambian Kwacha) besteed aan deze doelstelling.  
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 Tijdens ons bezoek in mei  jl. bezoekt Jonathan, 
één van de twee studenten, ons Hij ziet er mager 
uit, maar zegt dat hij het goed maakt. Hij brengt 
ons de bonnetjes van alle kosten die hij gemaakt 
heeft. Hij maakt kennis met Michael, de student 
van de faculteit Onderwijs van de hogeschool ,  
en samen wisselen zij vele ervaringen uit. Een 
unieke mogelijkheid om jongeren van Noord en 
zuid met elkaar in contact te brengen( dagboek 
ton korsten-korenromp mei 2005 ) 

 
 
B. Materiele ondersteuning  
 
Renovatie en uitbreiding scholen  
Het betreft de volgende projecten 

  
1. Renovatie van het Mpongwe Mission Hospital 
Dit project is in mei 2005 gestart. 
 
Het ziekenhuis kent diverse afdelingen die om 
broodnodige renovatie vragen. Als eerste is men 
begonnen met de renovatie van de tuberculose afdeling. 
Op deze afdeling verblijven veel aids-patiënten die in 
de laatste fase van hun leven zijn. Bij de start van het 
project ontstonden er al snel problemen, toen bleek dat 
de muren van de tuberculoseafdeling veel meer 
scheuren vertoonden dan gedacht werd. Dit betekende 
extra werk en kosten. Daarbij liep het project enige 
vertraging op toen in november het dak van het 
voedingscentrum door een storm eraf vloog en er 
meteen een nieuw dak voor het voedingscentrum nodig was. Op het moment is het 
project bijna afgerond. Muren zijn verstevigd en het dak en het plafond zijn 
vernieuwd. Alle elektriciteitsdraden zijn vervangen. Het ziekenhuis hoopt de 
gerenoveerde afdeling te heropenen in maart 2006.  
Besteed aan doelstelling in 2005: Є 13.643,30 (53.717.00 Zambian Kwacha)  
 
2. Nieuwbouw van 2 klaslokalen in Shingwa  
Shingwa ligt op een afstand van 15 kilometer van Mpongwe.  

 
Shingwa 2004 

Dit project is een gezamenlijk initiatief van de bevolking van Shingwa,  Mpongwe 
District Education Board (DEB) en de 
stichting. De bevolking levert de 
arbeidskrachten en de ruwe materialen, 
zoals zand en stenen. Het DEB levert de 
expertise en zorgt samen met de stichting 
voor fondsen. In mei is het project bezocht 
door het bestuur van de stichting in 
Nederland. De bouw heeft veel hinder 

ondervonden als gevolg van te trage doorsluizing van gelden door het oude comité 
in Mpongwe. Gelukkig heeft men het project wel kunnen afronden voor de start 
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van het nieuwe schooljaar 2006. Als resultaat van deze gezamenlijke inspanning 
zitten de leerlingen van Shingwa nu voor 
het eerst in een veilig en duurzaam 
gebouw. 
Het actieve oudercomité is al weer 
bezig  met het ontwikkelen van  'income 
generating activities' (IGA’s) om het 
onderhoud van het gebouw te 
financieren.  

Shingwa 2006 "Income generating activities" zijn 
activiteiten waarmee de bevolking of 
jongeren inkomen verwerven om in hun eigen onderhoud te voorzien of waarmee 
de opbrengst voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt, zoals het 
onderhoud van een gebouw. In totaal heeft de stichting Є 3500 gedoneerd, 
waarvan 1203,22 euro in 2005. (4.737.000 Zambian Kwacha ) 
 
 
3. Renovatie voedingscentrum.  
Ook het voedingscentrum, waar kinderen, na ontslag uit het ziekenhuis een tijdje 
verblijven om aan te sterken en waar moeders voorlichting krijgen over goede 
voeding, is aan vernieuwing toe. Er is geen fatsoenlijk sanitair, het plafond komt 
naar beneden en er zijn dringend warmtebronnen nodig.  
 
Dit project was gepland na de renovatie van de tuberculoseafdeling, maar is door 
omstandigheden in november gestart. Het dak, dat door een storm eraf gevlogen 
was is vernieuwd. Wel is bij het centrum de moestuin aangelegd. Een "ïncome 
generating activity", (IGA) waarbij de moeders geleerd wordt om zelf groente en 
fruit te verbouwen. Het project zal in 2006 vervolgd worden.  
In 2005 is Є 5000 (19.680,14 Zambian kwacha) besteed aan de doelstelling.  
 
4. Mpongwe Basic School; het aanleggen van elektriciteit 
Dit project is gestart in 2005 

 
Mponge upper basic school benaderde stichting 
in 2005 met de vraag voor ondersteuning bij de 
aanleg van elektriciteit voor de school en 6 
stafhuizen. 

 

Het project startte in juni en in november 2005 
was alles aangelegd. De verwachting en hoop 
waren, dat de elektriciteit aangesloten zou zijn 
voor het begin van het nieuwe schooljaar in 
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2006, maar als gevolg van de zeer zware regenval is dit Zesco (the Zambian 
electricity) uiteindelijk pas eind januari 2006 gelukt. De school heeft nu, na 75 
jaar geleden opgericht te zijn, elektriciteit en kan nu avondonderwijs verzorgen 
voor mannen, vrouwen en andere 2e kansers, die overdag geen mogelijkheden 
hebben om onderwijs te volgen. Ook kan de computer die door de stichting het 
vorig jaar aan de school geschonken is, haar dienst vanaf dat moment bewijzen. 

Besteed aan dit project Є 
8349 (32.762.500 Zambian 
Kwacha) 

Tijdens het bezoek van de stichting aan Mpongwe is met de staf van de school 
gesproken hoe de stichting kan bijdragen aan duurzame ontwikkelingsprojecten. 
Mpongwe Upper Basic School is een grote school waar 1692 kinderen 
onderwijs volgen. Er zijn slechts 13 klaslokalen. Gemiddeld zitten er in een klas 
55 leerlingen ( In het district is de verhouding 1: 58)  

 Het aantal onderwijzers is 30, waarvoor 8 huizen beschikbaar zijn. Dit is een 
relatief gunstige verhouding, omdat het gemiddelde in het district 1: 7 is.   
Ook hier is bevolking actief betrokken bij de vele schoolse activiteiten in de 
vorm van een PTA( parents teachers association )   
We nemen het  strategisch  plan van de school door. Naast het bevorderen van 
de hygiëne (de school heeft 4 dubbele WC's( Pits) een gat in de grond met een 
omheining)  voor 1692 leerlingen en 1 WCvoor 30 onderwijzers)en het 
verbeteren van de infrastructuur  is het terugdringen van analfabetisme en  de 
prevalentie van HIV/aids  de belangrijkste missie. (dagboek ton korsten-
korenromp, mei 2005) 

 
 
 
 

 
C. Bewustwording 
 
De stichting wil nadrukkelijk een ontmoeting tot stand brengen tussen Noord en 
Zuid. Voornamelijk door jongeren te betrekken bij haar acties en deze 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 2005 is deze 
doelstelling geconcretiseerd door een student van 
de Faculteit Onderwijs van de Hogeschool Zuyd 3 
maanden stage te laten lopen in Mpongwe Upper 
Basic school. Terug in Nederland heeft deze 
student verschillende voorlichtingsavonden 
gegeven voor studenten van de Hogeschool Zuyd. 
In 2006 zullen meerdere studenten van 
verschillende faculteiten stage gaan lopen in 
Mpongwe. In maart 2006 vertrekken 2 studenten 
van de faculteit Food and Business van de 
Hogeschool Zuyd naar Mpongwe.  

 
Ook geeft de stichting voorlichting over haar doelstellingen en activiteiten.  
 Zij heeft verschillende presentaties gegeven in parochies die de stichting via 

MOV-groepen en vastenactie ondersteunen.  
 Voorlichting en presentaties op basisscholen. In totaal zijn 7 presentaties 

gehouden. Presentaties voor studenten van de Hogeschool Zuyd en een stand 
met informatie over het project tijdens de "Kennis in bedrijf" dag. Het doel 
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van de presentatie was studenten te informeren en te interesseren voor 
mogelijke onderzoeksprojecten in Mpongwe in het kader van duurzame 
ontwikkeling.  

 
D. Bijdrage aan armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling  
 
Een van de doelstellingen van de stichting is een bijdrage te leveren aan 
armoedebestrijding. Met de secretaris van UNDP ( united nations Development 
program, Mpongwe district Aids Task Force ) en de voorzitter van DDCC 
(District Development co-ordinating Committee), zijn tijdens het bezoek in mei 
2005 verkennende gesprekken gevoerd over een bijdrage van de stichting aan 
armoedebestrijding in het district via het opzetten van duurzame 
ontwikkelingsprojecten. Om deze doelstelling te realiseren gaat de stichting 
nauw samenwerken met de kenniskring Duurzame Ontwikkeling van de Hogeschool 
Zuyd.  
 
Het DDCC heeft een aantal zeer waardevolle rapporten opgesteld waarin de  
sociaal economische situatie in het Mpongwe district is geanalyseerd. Vanuit de 
verschillende sectoren in het district, zoals landbouw, veeteelt, visserij, 
gezondheidszorg, onderwijs en gemeente is  een grondige "poverty assessment"  
uitgevoerd en een Development Poverty Reduction Strategy 2005-2007 
opgesteld. Hoe een aantal kernproblemen in het district leiden tot armoede 
wordt goed in kaart gebracht. 
Vooral aan base-line studies zegt het DDCC en UNDP behoefte te hebben.  
Alleen al vanuit het UNDP Aids Task Force wordt een toptien prioriteitenlijst 
opgesteld. Het gaat te ver om hier alle onderwerpen te noemen. Enkele 
voorbeelden: 
1. Studie naar niveaus's van bewustzijn betreffende HIV/aids onder de 

bevolking in Mpongwe 
2. Onderzoek naar de toegankelijkheid voor VCT( Volunteer counselling  and 

testing) in het district.  
3. Factoren die de seksueel actieve groep tegenhoudt om zich te laten testen  
4. Assessment van de benodigde capaciteit (mensen en middelen en 

infrastructuur) voor een lokaal ART programma. Etc.  
5. Het in kaart brengen van het aantal weeskinderen per huishouding en de 

invloed daarvan op de levensstandaard.  
Hier liggen kansen en uitdagingen voor o.a. de kenniskring "Duurzame 
ontwikkeling" van de Hogeschool Zuyd om studenten in te zetten om onderzoek 
te doen. 
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In een voorbeeld in het onderstaande diagram ziet u hoe de oorzaken van 
analfabetisme leiden tot armoede. Met deze integrale methode streeft het 
DDCC naar het aanpakken van die verschillende aspecten van armoede.  
 
EDUCATION: ILLITERACY 
 
EFFECTS 

ILLITERACY 

Low production  
Negative attitude 
towards work 

Low income levels 

Hunger 

Death 

Orphans POVERTY 

Inability to appreciate 
health 

Illness

Early marriages 

Unstable marriages 

High incidence of divorces

Crime 

Street kids 

Inadequate schools  

Rapid population 
growth  

High birth 
rate 

Migration  

Long distances between 
schools  

Uneven settlement 
patterns

Land and family dispute  

Low income level  

Food insecurity 

Economic reasons 

Inadequate adult 
education facilities 

Low uptake of family 
planning services  

Good rainfall and 
land for 
agriculture  Emigration 

CAUSES 
 

Bron: Mpongwe District Development Poverty Reduction Strategy-2005-
2007 
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I have spoken to Mr Chanda - my contact at the Ministry of Agriculture here in Mpongwe - about the two students coming in 
Feb/March - June/July.  He is delighted that they are interested in coming to Mpongwe and agrees that there is definitely work 
that can be done.  We have agreed that the most appropriate focus is the co-operatives that operate throughout the district.  
These are provided with some assistance from the government and cover the large majority of small scale farmers in Mpongwe 
District.  They are mainly farming for own use so this principally covers food security but as you know this can be expanded to 
look at different angles when the students arrive.  We agreed also that I would be their ‘mentor’ and arrange accommodation, 
introduce them to the area and the people and generally be their main point of contact in Mpongwe & Zambia.  Mr Chanda 
however is happy to be their main contact at the Ministry of Agriculture and will introduce them to the idea of co-operatives and 
how they work in Mpongwe District as well as taking them to meet some of the co-op’s etc etc.  So I hope this is appropriate - 
perhaps you can pass this onto them and give them my contact details so they can let me know their travel plans and ask any 
questions that they may have. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

For their information - there are 79 registered co-operatives in Mpongwe District with the main aim of ‘improving food security 
at household level’.  There are some surplus production and this is sold - main buyers are millers i.e. Antelope & GRZ (under 
Food Reserve Agency).  The co-operatives allow the farmers to be beneficiaries under the GRZ scheme which provides them with 
a starter pack of seed, fertiliser etc, and all crops grown are maize (under this scheme) although many of the farmers involved 
also grow other crops on their own initiative (i.e. groundnuts, soya, vegetables), and sell these independently.  Membership fees 
are payable to each co-operative and they are run by elected committees.   

 
 
 
 
 

The best other source of information is the District Poverty Assessment and Poverty Reduction Plan that you already have.  
Though they may find something else in the GRZ (Government of the Republic of Zambia) website (I assume there is one!) maybe 
under Food Reserve Agency or Ministry of Agriculture.  My experience is that the best way to learn here is by being here and 
seeing what goes on and talking to people - and everyone here is a farmer so has an opinion! ( Susan Hutton Dec. 2005)) 

 
 
 

  

 
 
E. Aansluiting bij millennium doelen 
 
Door middel van haar activiteiten draagt de stichting op bescheiden schaal bij 
aan een aantal millennium doelen, zoals het vergroten van deelname aan het 
onderwijs door kinderen en jeugd, het stimuleren van 'gender-equality en 
empowerment' van vrouwen, het leveren van een bijdrage aan armoedebestrijding 
door het opzetten van "income generating activities", onderzoeksprojecten en 
investering in duurzame bouwprojecten.  
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7. Beleid en toekomstige projecten 2006 
 
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 Mpongwe district. Projecten die we in Mpongwe in 2006 willen 
ondersteunen zijn:  
 De onderwijskosten voor de weeskinderen (boeken, schoenen, uniform, 

schoolgeld)  
• Nieuwbouw Bilima school 3 klaslokalen 
• Nieuwbouw Chawama community school  
• Het opzetten van een Skillscentre in Ibenga  en Mwanga voor jongeren om 

hen een ambacht(Timmeren, metselen, landbouw, werktuigkunde, naaien) en 
allerlei noodzakelijke vaardigheden om te overleven te leren 

• De afronding van de renovatie van het voedingscentrum 
• Income generating activities in Mpongwe basic school  
• De renovatie van schooltjes.  
• Het starten van onderzoeksprojecten in samenwerking met de Kenniskring 

duurzame Ontwikkeling van de Hogeschaool Zuyd en het district Developing 
Co-operating committee in Mpongwe.  

 

The Executive Committee is keen to 
prepare pro forma project 
proposals for interested 
beneficiaries to complete, as at 
present the level of proposals we 
receive varies greatly.  We are also 
keen to develop best practices for 
the foundation in Mpongwe.( Susan 
Hutton, annual report  Jan. 2006 ) 
 

Het aantal scholen zal in 2006 niet worden uitgebreid. Het comité in Mpongwe 
maakt eerst een 5-jaren plan met de begroting voor de 
onderwijskosten tot 2010.  
Een van de uitgangspunten van de stichting is om kinderen 
gedurende hun gehele schoolperiode te ondersteunen. Om 
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. 
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Financieel jaarverslag 2005 Stichting 'Geef de kinderen van Mpongwe een 
toekomst' 
INKOMSTEN  UITGAVEN  
Boeksaldo 31-12-2004  
-     lopende rekening  P 9433564                             €  10.924,96 
-     Kapitaalrekening  P 9433564                                   5.000,00 
                                                                                  _________ 
           Stichtingskapitaal per 31/12/2004           15.924,96 A 
                                                          ========== 
1.    Grote donoren                                      
- Cordaid/vastenactie        50.000,00 
- NCDO                                 6.515,00 
- Bisdom Roermond               5.000,00 
- T. Korsten-Korenromp        3.380,00 
- Vincentrum Arnhem            2.000,00 
- Vincentrum Den Bosch        1.500,00 
- St. Goede doel Delft           1.500,00 
- St. Samenwer. Heerlen       1.100,00 
- Pr. W.A. School R'dam          375,30 
                                             ___________  
    Totaal mailing                                                      71.370,30      
 
2. Donoren                       
- Overschrijvingen giro             3.886,63 
- Periodieke overschrijvingen      620,00 

Totaal doneren               _______ 
                                                      4.506,63 

3. Sponsoren  
- Sponsor Haksteen Design         926,10 
- Sponsoring PR. Vastenactie       210,00 
- Supportactie                              132,00 

Totaal sponsoren              ______ 
                                                      1.268,10 
 

4. Resultaat verkoop Zambiatasjes                                       82,50     
   artikelen 
 
5.  Rente Postbank kapitaalrekening                              63,71    
5456,73 
                                                     ------------ 
 
 
Totaal inkomsten fondswerving                         77.291,24 B 
 
Totaal generaal              A+B                      93.216,20 
                                                        =========== 

 
1..    Mpongwe Mission Hospital                      15.230,00 
2.     Give the children of mpongwe 
         a future  Zambia                                   10.000,00 
3.     T. Korsten-Korenromp, onkosten             3.380,00 
4.      Mpongwe Baptist Association                  3.000,00 
5.       St. Wilde Ganzen                                    2.250,00 
           Bestemde gelden                     _________ 
                                                             33.860,00 
                       
 
6.           Drukkerij Schrijen-lippertzBV              455,18 
8. Merkus van Zwol pr materiaal              157,50 
9. Bankkosten internationaal 
                betalingsverkeer                                   47,50  
9.            ICMC hosting website                            44,03 
10.           Kamer van koophandel                            29,00 
11.            bijdrage giropas 2005(2x)                     19,50   
                                                                        ________ 
                 Totale kosten fondsenwerving                    752,86 
                                                                _________ 
 
            Totale uitgaven                                34.612,86  C 
                                                           ============== 
 
  
 
 
 
 
 
 
Boeksaldo Postbank per 31/12/2005  
- lopende rekening P 9433564                                            13.539,63 
-   kapitaal rekening P 9433564                                           45.063,71 
 
       
 
 
      Stichtingskapitaal per 31/12/2005 =         58.60,34  D 
 
Totaal generaal                                C+D        93.216,20 
                                                              ========== 
 
 
 
 
 
 

Toelichting: 
In 2005 heeft de St. Gertrudis school in Jabeek  samen met Wilde Ganzen actie 
gevoerd voor de aanleg van elektriciteit in  Mpongwe Upper Basic school. Met de 
verkoop van bloembollen is 630 Є opgehaald. De stichting heeft dit bedrag met 
2230, 00 Є aangevuld en overgemaakt aan Wilde Ganzen. Zo kon Wilde Ganzen in 
december 2005 een eerste bedrag van Є 2.675,00 van in totaal Є 4.095,68 
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overmaken op het nieuwe eigen account 0150436270300 van de Standard 
Chartered Bank in Luanshya t.n.v. van de stichting  Give the Children of Mpongwe 
a Future in Mpongwe/Zambia .     
 
Alle ontvangen giften kwamen zonder inhouding van kosten ten goede aan de 
projecten in Mpongwe 
Onkosten die de stichting heeft gemaakt in 2005 (Є 3.380 Euro)zijn via een gift 
van T. Korsten teruggestort op de rekening van de stichting.  
 
De jaarrekening is gecontroleerd en goedgekeurd door GIBO groep accountants 
en Adviseurs. Met dank aan Mr.J. Daemen, accountant te Bingelrade  
 
 
Transparant Prijs 2005 
De doelstelling van de stichting is om elk jaar de kwaliteit van haar jaarverslag 
te verbeteren. Daarom biedt de stichting haar jaarverslag aan de Transparant 
Prijs, een initiatief van PricewaterhouseCoopers en de Donateursvereniging 
Nederland aan.  
 
CBF 
Een keur van deze organisatie is niet aangevraagd in verband met de hoge kosten.  
 
Transparantie  
Met de aanstelling van Mrs. Susan Hutton, accountant, heeft het uitvoerende 
comité in Mpongwe een enorme stap vooruit gezet bij het afleggen van 
verantwoording van de besteding van de gelden in Mpongwe. De stichting 
ontvangt regulier financiële overzichten en voortgangsrapportages  
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Dankwoord 
 
 
2005 is een intensief jaar geweest voor de stichting, zowel in Zambia als in 
Nederland, waarin de stichting zich meer geprofileerd heeft.  
 
Namens het bestuur van de stichting in Mpongwe en in Nederland bedanken wij 
alle mensen hartelijk die zich hebben ingezet voor de stichting en/of die gelden 
hebben overgemaakt naar de stichting. 
Een speciaal woord van dank voor George Korsten, die ondanks dat hij het 
bestuur heeft verlaten, zich in blijft zetten voor de stichting met raad en daad.  
 
 
 
Uit het dagboek van Ton Korsten-Korenromp,mei 2005  
Nu na 4 jaar betekent een bezoek aan Mpongwe, dagelijks veel bezoek ontvangen, uitgenodigd 
worden om Nsima te komen eten, de markt bezoeken waar iedereen je aanschiet,  en honderden 
kinderen die steeds roepen "How are you? Mulishani? We hebben er vele vrienden bij gekregen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nsima 

eten bij Mirriam. Dit jaar zal zij de middelbare school 
beëindigen. Zij en Steven maken het goed! 

 
 
 
 
 
 
Jabeek, 26 februari 2006 
 
Ton Korsten-Korenromp  
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