SWITI

VILLAGE

WOR – Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking
Aanvraag Stoppelhaene Oogstgave 2011
Betreft: projectvoorstel Switi Village: vier landbouwgroepen in de Copperbelt regio Zambia.

Algemeen.
Het projectgebied ligt in het noordwesten van Zambia, de Copperbelt Regio. De bevolking bestaat
voor het grootste gedeelte uit kleine boeren die maïs verbouwen, deels of geheel voor eigen gebruik.
Middels het produceren van houtskool, visvangst en de verkoop van zelf geteeld fruit en groente
proberen mensen nog iets verder in hun onderhoud te voorzien. In 1990 telde de bevolking in dit
district van ongeveer 80 bij 100km (ongeveer 8000 km2) ruim 53.342 mensen, een paar jaar terug
ongeveer 95.000. De groei van de bevolking wordt in dit district geschat op 4% per jaar.
Landbouw is nog steeds de belangrijkste bron van inkomsten, naast het feit dat de opbrengsten
dienen moeten voor het eigen levensonderhoud. De projectaanvraag heeft als naam meegekregen:
SWITI VILLAGE met als subtitel IBALA dat staat voor: SAMEN OOGSTEN. IBALA heeft meerdere
betekenissen zoals: land, landbouwgrond, land bewerken, oogsten en eten van het land.
De groepen van SWITI VILLAGE (Switi, Tubombeshe, Nchembwe Twesheko en Youth Group) die
georganiseerd zijn onder deze projectnaam bestaan al enige tijd en zijn actief op diverse gebieden,
zoals timmeren, metselen, landbouw, werktuigkunde, naaien en andere ambachten, in
vaardigheidscentra die samen met hen gebouwd zijn.
Het projectgebied ligt in Mpongwe District, één van de districten van de Copperbelt Regio in Zambia.
De regio is bekend met groepen uit Salland: in 2007 is een groep uit Heeten daar op bezoek geweest,
en in 2009 is er een uitwisseling van studenten van Landstede geweest met een groep studenten uit
het projectgebied. Daarop is op Landstede-Raalte de groep Vrienden van Landstede-Mpongwe
opgericht.
In Mpongwe District is de Stichting Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst (GKMT) actief.
Lokaal is deze Nederlandse stichting geregistreerd onder de naam “Give the Children of Mpongwe a
Future” (GCMF) met een kwalitatief goed comité van bestuur, bestaande uit mensen van Mpongwe
werkzaam in diverse sectoren (zie de bijlage).
Het doel van de Stichting in Nederland en in Mpongwe is om kwetsbare kinderen, jongeren en
vrouwen de handvaten te bieden om een eigen inkomen te verwerven en zo de armoede duurzaam te
verminderen. Gepoogd wordt dit te bereiken door onderwijs en training te organiseren. Hierbij is er ook
aandacht voor een betere gezondheidszorg en verbetering van landbouw en landbouwmethoden.

Vrienden van Landstede-Mpongwe
Volgend op de boven genoemde uitwisseling Landstede - Mpongwe is vanuit Landstede de werkgroep
Vrienden van Landstede-Mpongwe opgericht, en deze groep geeft de eerste ondersteuning aan de
jongeren in Mpongwe op hun voorstel tot het opzetten van de kippenhouderij.
Daarnaast wil de groep samen met de stichting een impuls geven aan bredere landbouwactiviteiten
voor de groepen die al ondersteund worden door de stichting, zijnde Tubombeshe, Nchembwe
Twesheko, Switi Village en de jongerengroep.
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SWITI VILLAGE PROJECTS:
Mukuyu Women Orphans Support Group Switi betreft de vrouwengroep (10 vrouwen) van Switi
Village, die zorgt voor een vijftigtal wezen. Deze groep bestaat al sinds 2002. In 2006 heeft de groep
met hulp van Vastenactie een maismolen aangeschaft, en is er een gebouw voor deze molen
neergezet. Met deze molen genereren de vrouwen inkomsten om onderhoud en school voor de
kinderen (deels) te kunnen betalen.
Door de vrouwen ook kansen te bieden om, naast de velden die ze al bewerken voor de productie van
mais, een aantal extra velden te bewerken daarbij geholpen met materiaal en lichte mechanisering,
kunnen zij producten kweken voor hun eigen weeskinderen en mogelijk daarboven voor de verkoop
om nog meer inkomsten genereren.
De groep wil gewassen en groenten verbouwen: daartoe hebben ze materialen als hakken,
kapmessen, gieters en ander klein materiaal nodig, en heeft men zaden, seedlings en eventueel wat
kunstmeststoffen nodig. Er bevindt zich geen waterpunt in de onmiddellijke omgeving van de velden
van deze groep.
De stichting wil daarom deze groep ondersteunen voor aanschaf van genoemde goederen, en de
aanschaf van een pomp. De totale geschatte kosten hiervan bedragen Euro 5.000.

Tubombeshe: In Ibenga, ongeveer 15 km vanaf Switi Village kunnen vrouwen & jongeren een
ambacht leren (timmeren, metselen, landbouw, werktuigkunde, naaien, en andere ambachten) in het
vaardigheidscentrum van de groep Tubombeshe. De initiële aanschaf van materialen voor het
bovengenoemde centrum is door de stichting samen met de jongerengroep uit Heeten gefinancierd.
Wat betreft de landbouw zijn de trainingen nog niet gestart en nog geen materialen aangeschaft: de
groep wil graag een groot stuk land bewerken dat bij het Ibenga-centrum ligt, maar toestemming
hiervoor is pas onlangs verkregen.
Het is de bedoeling een productieveld aan te leggen om land- en tuinbouwproducten te kweken met
gebruik van verbeterde landbouwmethoden (rijenteelt, combinatie bosbouw-landbouw, compostering,
grondbescherming) en een begin te maken met gemechaniseerde landbouw.
De groep wil voor het regenseizoen 2011-2012 materialen (hakken, kapmessen, gieters en ander
klein materiaal) aanschaffen, zaden, en eventueel wat kunstmeststoffen voor het eerste seizoen.
Totale kosten ongeveer Euro 2.000.
Om de gronden efficiënter te bewerken, en tevens om eigen gronden bij de huizen te ontginnen, wil de
groep een kleine landbouwmachine aanschaffen. Gedacht wordt een tweedehands tractor op de
lokale markt te kopen, met ploeg, eg en ander materiaal, en onderdelen. De kosten van aanschaf
worden geschat op ongeveer Euro 8.000. De kosten van gebruik voor het eerste jaar worden geschat
op ongeveer Euro 1.000. Daar deze tractor met chauffeur ook verhuurd kan worden aan derden, is dit
ook een bron van verwerving van inkomsten.
De totale geschatte kosten van het opzetten van deze landbouwinvesteringen inclusief de benodigde
materialen, hulpmiddelen, en een eenvoudige mechanisatie bedragen Euro 11.000.
Op korte afstand van de velden bevindt zich al een waterpunt, waarvan de kosten van het boren en de
waterpomp door de stichting en de jongerengroep uit Heeten zijn betaald. Daarmee heeft de groep op
korte afstand van de velden een waterbron om de plant- en zaaibedden te kunnen besproeien. Buiten
gieters en menskracht behoeven hiervoor geen extra investeringen te worden gedaan.

Nchembwe Twesheko: nabij Mpongwe centrum en een drietal kilometers verwijderd van Switi Village
zit de groep Nchembwe Twesheko. Deze groep is opgericht door de gemeente Mpongwe in 2002. De
groep bestaat uit professionele vrouwen (verpleegkundigen, verloskundigen, landbouwdeskundigen,
onderwijzeressen, gemeenteambtenaren,en zakenvrouwen).
De doelstelling van de groep vrouwen is om kwetsbare vrouwen en weduwen te ondersteunen in
ontwikkeling, onderwijs en vaardigheden. In het vaardigheidscentrum leren vrouwen en jeugdigen
vaardigheden zoals: kleren maken, lezen en schrijven, boekhouden, verbouwen van
landbouwproducten, voeding, koken, huishoudkunde. De producten die de deelnemers maken kunnen
verkocht worden op de markt. Daarnaast zal aandacht besteed worden het „gender‟ vraagstuk en
seksuele voorlichting gegeven worden, ook in relatie tot HIV/AIDS. De doelstelling van de groep
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vrouwen is om kwetsbare vrouwen en weduwen te ondersteunen in ontwikkeling, onderwijs en
vaardigheden.
Niet ver van het Guesthouse van de Stichting GCMF is gestart met de bouw van een
vaardigheidscentrum voor de vrouwengroep van Nchembwe Twesheko. De bouw en initiële aanschaf
van materialen voor het bovengenoemde centrum is door de Stichting gefinancierd via fondsen die
verkregen zijn van de Nacht van de Fooi en de initiële aanschaf van materialen is gefinancierd door
de MOV-groep Luttenberg..
Wanneer het vaardigheidscentrum eenmaal klaar is (in de eerste helft van 2011) wil de groep met
steun van de stichting trainingsprogramma‟s voor de landbouw starten, en een productieveld
aanleggen om land- en tuinbouwproducten te kweken met gebruik van verbeterde
landbouwmethoden.
De groep wil een soortgelijke investering voor het regenseizoen 2011-2012 als Tubombeshe. Totale
kosten ongeveer Euro 2.000. Tevens wil deze groep eenzelfde investering van een tweedehands
tractor, met ploeg, eg en ander materiaal, en onderdelen. De kosten van aanschaf en transport naar
Mpongwe zullen ongeveer Euro 8.000 bedragen. De kosten van gebruik voor het eerste jaar worden
geschat op ongeveer Euro 1.000. Daar deze tractor met chauffeur ook verhuurd kan worden aan
derden, is dit ook een brom van verwerving van inkomsten.
Op korte afstand van de velden bevindt zich geen waterpunt, terwijl ook deze groepen (Nchembe
Twesheko en de jongerengroep) op korte afstand van de velden een waterbron nodig hebben om de
plant- en zaaibedden te kunnen besproeien.
Er is in Mpongwe een lokale loodgieter opgeleid die de pompen, zoals deze eerder bij Jansen
Venneboer in Wijhe aangeschaft zijn, plaatsen kan. Aanschaf, vervoer naar Mpongwe en plaatsing
(boren van een gat etc) van een pomp kost ongeveer Euro 3.000.
De totale geschatte kosten van het opzetten van deze landbouwinvesteringen inclusief de benodigde
materialen, hulpmiddelen, en een eenvoudige mechanisatie plus de aanschaf van de pomp bedragen
Euro 14.000.

Youth for progress: Tenslotte is er de jongerengroep van Mpongwe, die ook Raalte bezocht heeft. De
jongeren willen ook activiteiten ontplooien op het gebied van land- en tuinbouw, naast het runnen van
de kippenhouderij.
De jongerengroep is de jongste groep die door de stichting ondersteund wordt. De groep moet in
organisatie en opzet nog groeien. De huidige leden van de groep willen wel het regenseizoen 20102011 al starten, maar denken pas het seizoen 2011-2012 materialen nodig te hebben. Totale kosten
ongeveer Euro 2.000.
Voor de ontginning van velden kan de groep van de machine gebruik maken van Nchembwe
Twesheko. Ook een waterpunt is op loopafstand aanwezig daar de velden van Nchembwe Twesheko,
waar een waterpunt gemaakt wordt, zich in de onmiddellijke nabijheid bevinden.

Trainingsprogramma
Om de kennis over landbouw, landbouwmethodes en landbouwmechanisatie te vergroten, worden
voor deze 4 groepen gezamenlijk trainingen georganiseerd op de verschillende locaties van de
groepen en in samenwerking met de landbouwkundige dienst van het district.
Mogelijk worden deskundigen uit de regio uitgenodigd. Ook zal een vertegenwoordiging van
landbouwers uit alle groepen trainingscentra en demonstratievelden in de regio en in de buurt van
Lusaka bezoeken. Hiervoor is vervoer per minibus en/of autobus nodig, in sommige gevallen een
overnachting.
De geschatte totale kosten van training en deskundigheidsbevordering zijn Euro 7.000.
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Begeleiding
De stichting biedt ondersteuning in de vorm van organisatie en begeleiding van de programma‟s, het
tijdig regelen van materialen en trainingen, en een algemene bewaking van de voortgang. Deze
begeleiding zal plaatsvinden door leden van het comite van bestuur en de vrijwilligers die voor de
stichting werken.
De kosten van deze begeleiding worden geschat op Euro 2.000.
Overzicht begrote bedragen projectaanvraag vier landbouwgroepen Mpongwe:

PROJECT:

SWITI

VILLAGE
euros

Switi Village
Materialen en zaden
Pomp

2.000
3.000

Tubombeshe
Materialen en zaden
Tweedehands tractor en
toebehoren

2.000
9.000

Nchembwe Twesheko
Materialen en zaden
Tweedehands tractor en
toebehoren
Pomp

2.000
9.000
3.000

Jongerengroep
Materialen en zaden

2.000

Trainingsprogramma

7.000

Begeleiding

2.000

TOTAAL

41.000

Wat betreft de aangevraagde fondsen van in totaal Euro 41.000 is het de bedoeling dat de fondsen
voor de aanschaf van de tweedehands tractors en de fondsen voor het eerste jaar (in totaal Euro
18.000) als microcredits tegen zachte voorwaarden gegeven worden aan de groepen. Vanaf het
eerste jaar hebben de groepen een terugbetalingsverplichting welke afgestemd wordt op de
opbrengsten die ze in een jaar bereiken.
Op deze wijze kunnen de fondsen in de toekomst weer gebruikt worden om nieuwe groepen te
ondersteunen.

Raalte

April 2011.
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Bijlage Stichting "Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst"
De stichting "Geef de kinderen van Mpongwe een Toekomst" (GKMT) is opgericht in 2001, en staat
ingeschreven bij de KvK. De stichting heeft tot doel verbeteringen op het gebied van onderwijs,
gezondheidszorg en economie tot stand te brengen t.b.v. kwetsbare kinderen, jongeren en vrouwen in
het Mpongwe district. Verdere doelen zijn het tot stand brengen van ontmoetingen tussen Noord en
Zuid, en duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding (op kleinschalig niveau) door middel van een
brede transdisciplinaire benadering van de problematiek.
Oprichtster van de stichting is Mevr. Ton Korsten-Korenromp, geboren en getogen in Luttenberg
(Overijssel). In 2001 heeft ze na een werkbezoek van 5 weken aan het Mpongwe Mission Hospital in
Zambia, de stichting "Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst" opgericht.
Haar betrokkenheid bij ontwikkelingssamenwerking bestaat al ruim 40 jaar. In Nijmegen heeft ze in
1968 Terre des Hommes ondersteund t.b.v. hun project in Biafra en in 1971 is ze door deze
organisatie uitgezonden naar India, waar ze als verpleegkundige gewerkt heeft in de
vluchtelingenkampen nabij Calcutta onder de toenmalige Oost-Pakistaanse vluchtelingen (nu
Bangladesh). Daarna heeft ze nog korte tijd gewerkt in een ziekenhuis in Tanzania.
De Stichting GKMT heeft in Jabeek, Limburg zijn zetel, en is in Zambia officieel geregistreerd onder de
naam “Give the Children of Mpongwe a Future” (GCMF). Lokaal heeft GCMF een kwalitatief goed
comité van bestuur, bestaande uit mensen van Mpongwe werkzaam in diverse sectoren (onderwijs,
gezondheidszorg, landbouw, andere diensten). Via dit lokale bestuur worden de doelstellingen
gerealiseerd middels een nauwe samenwerking met lokale (overheids)instanties zoals het District
Development Coordinating Committee in Mpongwe (DDCC), en door aan te sluiten bij de
probleemgebieden uit het “Poverty assessment Report” en het “Report Poverty Reduction Strategy
2005-2007”. Deze rapporten zijn opgesteld door de District Council. In het licht van bovenstaande
worden alle aanvragen vanuit de bevolking die bij GCMF binnenkomen, door het comité getoetst.
Het doel van de Stichting, als boven beschreven, proberen we te bereiken door onderwijs en training
te organiseren. Hierbij is er ook aandacht voor een betere gezondheidszorg en verbetering van
landbouw en landbouwmethoden.
Tevens beoogt de stichting een rol te spelen in het tot stand brengen van ontmoetingen tussen Noord
en Zuid, en heeft als zodanig als gastorganisatie opgetreden voor:
 het bezoek in 2007 van de jongeren uit Heeten (Mission possible Mpongwe)
 het bezoek in 2009 van de Landstede-jongeren (Landstede-Mpongwe Together One) in het
kader van een uitwisseling, waarbij ook 20 jongeren uit Mpongwe met hun begeleiders een
bezoek gebracht hebben aan Raalte en omgeving. Deze Zambiaanse jongeren waren ook
aanwezig bij de Stoppelhaene-viering in augustus j.l. en zowel deze jongeren als het publiek
waren heel enthousiast over hun aanwezigheid.
 het bezoek in 2009 van de MOV-groep Luttenberg aan Mpongwe
 vele stagiairs en vrijwilligers van o.a. HS Zuyd
De belangrijkste activiteit van de stichting is sinds 2002 de steun jaarlijks aan ongeveer 100
(wees)kinderen, verspreid over 15 scholen in het district en de provincie. Op dit moment ondersteunt
de stichting 94 kinderen, waarvan 20 scholieren op 6 middelbare scholen in het Mpongwe District en
de Copperbelt provincie verblijven. De stichting ondersteunt de kinderen in principe van groep 1 tot en
met groep 12. Eén van de problemen blijft dat er te weinig plaatsen zijn op de middelbare school in
het Mpongwe district, om alle leerlingen die aan de criteria voldoen, te plaatsen. Het volgen en
bezoeken van de scholen door het lokale comite, het aanmeten van uniformen, het bestellen en
bezorgen van de benodigdheden voor de kinderen is een arbeidsintensief proces.
De laatste jaren breiden de activiteiten van GCMF zich uit naar ondersteuning van groepen in het
district. Het betreft het opzetten van vaardigheidscentra voor de groep Tubombeshe in Ibenga (een 15
kilometer buiten Mpongwe centrum) en Nchembwe Twesheko (niet ver van Mpongwe centrum), de
ondersteuning op landbouwgebied van de vrouwengroep van Switi Village, en de opzet van de
jongerengroep die deelgenomen heeft aan het uitwisselingsprogramma, en welke ondersteund wordt
in hun oprichting van de kippenhouderij.
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De Stichting onderzoekt de mogelijkheid een ambachtsschool op te zetten voor scholing op het gebied
van landbouw, techniek, huishouding en gezondheid om jongeren in Mpongwe vervolgonderwijs te
kunnen aanbieden.
Sinds 2008 heeft de stichting een Guesthouse met internetcafé, en werken er 2 Belgische vrijwilligers
voor de stichting om het Guesthouse te beheren en samen met het comite de projecten van de
stichting te begeleiden. Ten behoeve van deze werkzaamheden beschikt de stichting over een auto.
Op de website: www.mpongwe.nl vindt u het jaarverslag van 2009. Hier kunt u lezen over de
doelstellingen, werkwijze en meer over de gerealiseerde projecten van de stichting. Opvallende acties
zijn het werkbezoek van een jongerengroep uit Heeten en omgeving in 2007 en een werkbezoek van
van de jongeren van Landstede in 2009 aan Mpongwe, en het bezoek van de jongerengroep van
Mpongwe aan Raalte en omgeving.
Zie hiervoor ook www.heetenontmoetzambia.nl en www.landstede-mpongwe.nl.

Stichting" Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst"
Dorpstraat 16
6454 AG Jabeek
Tel 046 - 4422435
Website
E-mail

: www.mpongwe.nl
: tonkorenromp@hetnet.nl
infompongwe@hetnet.nl

Giro rekening 9433564 t.n.v. Stichting Mpongwe, Jabeek
Kamer van Koophandel Registratienummer 14074683.
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