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GEGEVENS VAN DE ORGANISATIE IN NEDERLAND

2.1

CONTACTGEGEVENS

Naam organisatie:
Naam/functie contactpersoon:
Adres:

Telefoon:
Fax:
E-mail:

2.2

BANKGEGEVENS

Naam Bankrelatie:
Bankrekeningnummer:
Tenaamstelling Bankrekening:
Adres Bankrelatie:
Website:
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Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst
T. Korsten-Korenromp, voorzitster
Dorpstraat 16
6454 AG Jabeek
NEDERLAND
046-442243
/
tonkorenromp@hetnet.nl
infompongwe@hetnet.nl

Postbank
9433564
Stichting “Geef de Kinderen van Mpongwe een
Toekomst”
Dorpstraat 16
6454 AG Jabeek
www.mpongwe.nl

GEGEVENS VAN DE ORGANISATIE IN ZAMBIA

Naam Organisatie:

Naam/functie Contactpersoon:
Adres:

Telefoon:
Fax:
E-mail:

Foundation “Give the Children of Mpongwe a Future”, in
oktober 2005 officieel geregistreerd onder No.
ORS/102/96/12
Fridah Musukuma, vice-chairperson
PO Box 14
Mpongwe
ZAMBIA
00260/966 36 39 03
/
gcmfmpongwe@yahoo.com
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PROJECT DAT ONDERSTEUND WERD IN 2009

Projecttitel:
Projectlocatie (land):
Projektlocatie (district):

Water en sanitatie in het Mpongwe District
Zambia
Mpongwe

Bouw 5 dubbele latrines in Chowa, Kabumba, Lwanyanshi, Majeeri en Shingwa.
Plaatsing 5 waterpompen in Chipese, Ibenga, Manshi, Maole en Mulola.
Educatie over het gebruik van de pompen aan de council en de gemeenschappen.
Plaatsing elektrische waterpomp aan het income generating GCMF Guesthouse
(achteraf toegevoegd aan project).
Rehabilitatie van 13 kapotte waterpompen in het Mpongwe District
(achteraf toegevoegd aan project).
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DOELGROEPEN
De (school)gaande jeugd en weeskinderen in de scholen van de respectievelijke
dorpen.
De gemeenschappen van de respectievelijke dorpen.
De gemeenschappen van de respectievelijke dorpen en bij uitbreiding het gehele
Mpongwe District.
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ALGEMENE DOELSTELLINGEN VAN DE TWEE PROJECTEN

6.1

ALGEMEEN

Bevorderen van gezondheidszorg- en onderwijs- en economische ontwikkeling voor de
gemeenschappen in het Mpongwe District.

6.2

KERNACTIVITEITEN VAN DE TWEE PROJECTEN

Verbeteren van de sociale status van kinderen, jongeren, vrouwen en volwassenen.
Verminderen van de kans op ziektes door het drinken van vervuild water.
Verminderen van de kans op ziektes door het gebruik van onhygiënische toiletten.
Bijdragen aan het creëren van gemeenschapszin.
Toename van het aantal schoolgaande kinderen.
Armoedebestrijding in de communities.
Bevorderen van de 'Self-Sustainability' via educatie over de werking van de pompen
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6.3

KORTE TERMIJN EFFECTEN

Veilig drinkwater
Geen hergebruik van water
Verbeterde sanitaire voorzieningen
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STARTDATUM EN AFRONDING VAN DE PROJECTEN

Startdatum:
Afronding:

mei 2009
maart 2010
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DE UITVOERING VAN DE PROJECTEN IN HET BUITENLAND

8.1

DUBBELE LATRINES

De latrines bij deze 5 scholen zijn in een
erbarmelijke staat: de hygiëne is ruim onvoldoende,
de latrines staan op instorten, wat een enorm risico
voor de schoolkinderen is, of er zijn gewoonweg
geen sanitaire middelen, enkel een open put.
Omdat het regenseizoen net was afgelopen bij de
start van het project, stond het ondergrondse
water nog te hoog. Hierdoor kon er nog niet
onmiddellijk met het graven van de septische
putten en de andere werkzaamheden begonnen
worden.
De eerste werkzaamheden zijn daarom pas in juni
gestart, in Majeeri en Kabumba, en later ook in
Shingwa en Chitabale. De werken bij deze vier
latrines verliepen vrij voorspoedig, zodat ze midden

September 2009 alle vier operationeel waren.
De latrine bij Lwanyanshi Community School is een
ander verhaal. Lwanyanshi ligt erg afgelegen en er
is geen telefoonnetwerk, wat de contacten met de
aannemer en de Community erg bemoeilijkt. Door
onderlinge ruzies over macht, mogelijke aannemers
en de bijdrage van de gemeenschap, verliepen de
werkzaamheden tergend langzaam.
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Toen het Zambiaanse comité bij een bezoek aan de school op 16 februari 2010 zag dat nog
steeds enkel de septische put was gegraven, was het noodzakelijk de harde beslissing te
nemen om zich terug te trekken van de bouw van de latrine.
Het comité hoopt op die manier een voorbeeld te stellen en ervoor te zorgen dat dergelijke
problemen zich in de toekomst minder zullen voordoen. De materialen werden allemaal
gerecupereerd. De stichting overlegt nu met Mpongwe District Council en Mpongwe District
Education waar de vijfde latrine alsnog kan gebouwd worden.

8.2

WATERPOMPEN EN EDUCATIE

In vier van de vijf dorpen waar de stichting een pomp
zal plaatsen was de situatie dezelfde: er was een oude
put, en dus ook een borehole, maar die was volledig
stuk, of verroest, wat de kwaliteit van het water
aantastte. Dit zorgde ervoor dat de stichting geen
nieuwe boreholes hoefde te graven, waardoor de
kosten van dit project gedrukt konden worden.
Enkel in Ibenga was er nog geen borehole. Daar werd
de pomp geplaatst bij een project dat de stichting
heeft ondersteund: het Tubombeshe Skills Training
Center, een organisatie die educatie geeft over
HIV/Aids, lessen aanbiedt aan ongeschoolde
vrouwen, andere vrouwenrechtenorganisaties
ondersteunt en de voorbije jaren meermaals zijn nut
en goede werking heeft bewezen.
Op 13 Juni 2009 kwamen Jos en John Schoorlemmer
naar Mpongwe. Zij zijn experts op het gebied van
waterpompen en stonden in voor de plaatsing en
educatie. Dit om de duurzaamheid van deze
projecten te garanderen. Zij plaatsten de vier
waterpompen op twee weken tijd, in nauwe
samenwerking met Mpongwe District Council.
Door problemen met de graafmachines duurde het
even voor Copperbelt Drilling in Ibenga de gewenste
diepte had bereikt. De pomp werd daar uiteindelijk
pas op 7 November 2009 in gebruik genomen.
Alle vijf de pompen werken op dit moment
uitstekend. Enkel in Manshi was er even een defect,
maar dat werd hersteld door het waterpompcomité
van het dorp dat ook aanwezig was bij de installatie
van de pomp.
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8.3

PLAATSING ELEKTRISCHE POMP AAN HET GCMF GUESTHOUSE

Het GCMF Guesthouse en Internet Café is een income generating activity voor de stichting.
Het werd in 2009 afgerond om ervoor te helpen zorgen dat het Zambiaanse comité minder
afhankelijk zou worden van buitenlandse donors.
Tot voor kort was het guesthouse voor zijn watervoorziening afhankelijk van Mpongwe District
Council. Zij leveren enkel water op vaste tijdstippen (06.00-09.00, 13.00-14.00, 18.00-21.00).
Bovendien kunnen zij geen water leveren bij elektriciteitspannes en zijn er nogal eens
problemen met hun pomp.
Omdat dit uiteraard niet goed was voor de klanten die het guesthouse wil ontvangen, werd in
overleg met de Vermogenstichting besloten om ook hier een pomp te plaatsen met het geld dat door
het voorspoedige verloop van de rest van het project werd bespaard.
Het guesthouse heeft nu zijn eigen watervoorziening en kan dus op elk moment van de dag
warm water garanderen. Op die manier hoopt het meer klanten te krijgen en kan het proces
naar meer onafhankelijkheid versneld worden.

8.4

REHABILITATIE VAN 13 KAPOTTE WATERPOMPEN

Omdat op het eind van het project nog steeds
budget voorhanden was, werden – opnieuw na
overleg met de Vermogenstichting – 13 kapotte
waterpompen geselecteerd die de stichting kon
herstellen. Sommige van deze gemeenschappen
wachten al meer dan een jaar op herstel van hun
pomp, maar door budgetproblemen slaagde
Mpongwe District Council er niet in hen van dienst
te zijn.
Matthews Bwalya, de loodgieter van Mpongwe
District Council die door John en Jos Schoorlemmer
verder werd getraind, stond in voor de reparatie,
onder nauw toezicht van de Stichting.
Sommige pompen vergden meer werk dan
aanvankelijk gedacht, anderen bleken onherstelbaar
en werden vervangen door een nabijgelegen pomp.
Omdat één pomp al hersteld bleek door de
gemeenschap, is het uiteindelijke aantal door de
stichting herstelde waterpompen op 12 komen te
staan.

7

9

KNELPUNTEN BETREFFENDE DE UITVOERING
Het grootste knelpunt is zoals gezegd het regenseizoen. Dit eindigde in april, met nog
enkele regenbuien in mei, en startte opnieuw in november. In die periodes kan het
werk maar moeilijk opschieten.
Een ander knelpunt was het feit dat heel veel dorpen/scholen een waterpomp of
latrine nodig hebben. De lijst met mogelijke begunstigden was erg lang en veranderde
iedere dag. Het heeft heel wat overleg en voorbereidende bezoeken gevergd om tot de
definitieve tien communities te komen.
Door onderlinge ruzies in Lwanyanshi Community waren er altijd nieuwe problemen
waardoor de werkzaamheden aan de latrine niet konden starten. Dit noopte het
Zambiaanse comité tot de beslissing om zich van de bouw van die latrine terug te
trekken en een nieuwe school te zoeken. Hierdoor zijn op dit moment slechts vier van
de vijf latrines gebouwd.
Copperbel Drilling Company, de organisatie die instond voor het boren in Ibenga, had
heel wat problemen met zijn boorinstallatie. Hierdoor hadden ze niet de
vooropgestelde drie weken nodig voor het werk, maar maar liefst 5 maanden.
Voor het herstel van de waterpompen was door Mpongwe District Council transport
beloofd. Dit transport was echter officieel eigendom van Unicef, zodat zij voorrang
kregen als ze de wagen nodig hadden. Hierdoor kon de stichting niet iedere gewenste
dag werken, maar enkel als er transport voorhanden was.
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BEGROTING

In bijlage vindt u een Excel-bestand met een uitgebreide begroting en de gemaakte kosten.
Op de volgende pagina vindt u de toelichting bij deze begroting.
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10.1 FINANCIELE VERANTWOORDING
Zoals gesteld in de aanvraag wil de stichting GCMF in de komende jaren graag een bijdrage
leveren aan verbetering van de sanitaire voorzieningen bij de community scholen en de
toegang tot schoon drinkwater in de rurale dorpen in het Mpongwe district. Preventie van
ziektes is daarbij de belangrijkste doelstelling. We sluiten hierbij aan bij de millennium
doelstellingen.
10.1.1

LATRINES

Bij de bouw en verbetering van latrines bij scholen betreft het concreet de lokale bevolking en
de schoolkinderen in de rurale dorpen Lwanyanshi, Kabumba, Chitabale, Majeeri, Shingwa en
tenslotte Chawama.
90-95 % van de verantwoorde kosten voor de latrines betreft de aanschaf van materialen en
de geschoolde arbeid. De bevolking zorgt zelf voor zand, stenen, gebakken stenen, en het
graven van de put.
Wanneer de participatie van de bevolking te wensen overlaat, zoals in Lwanyanshi, worden de
materialen weer opgehaald, en naar een andere plek gebracht. In dit geval was dit naar
Chawama Community School. Alhoewel de meeste materialen van Lwanyanshi konden
gerecupereerd worden, zullen door de verplichte omschakeling naar een andere school de
kosten voor de laatste latrine toch iets hoger uitvallen. Hiervoor werd K 1.000.000 opzij
gehouden.
Voor later onderhoud en mogelijke herstellingswerken van de latrines werd K 6.500.000
gereserveerd.
De totale kosten van de bouw van latrines komen hierdoor op ongeveer 35 miljoen kwacha.
10.1.2

WATERPOMPEN

Wat betreft de waterpompen is er op twee van de zes plaatsen geboord tot op 50 meter
diepte om de goede waterbron aan te boren: in Ibenga, en bij het GCMF Guesthouse. Hiervoor
moesten contracten gesloten worden met een professionele drilling company. Dat verklaart
het hogere prijskaartje van deze twee pompen.
Daarnaast zijn er nog 13 waterpompen gerehabiliteerd.
Tot slot werd K 15.000.000 vrijgehouden voor mogelijke onderhoudswerken aan de
geïnstalleerde pompen.
De kosten van de rehabilitatie, de 2 boreholes en de pompen bedragen in totaal ongeveer 75
miljoen kwacha.
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10.1.3

ANDERE KOSTEN

Twee experts vanuit Nederland hebben samen met de professional van de council en de
plaatselijke bevolking de pompen geïnstalleerd. De kosten hiervan zijn verantwoord onder de
post Overhead en onder de post Experts.
Voor de bouw van de latrines, de installatie en rehabilitatie van pompen, is geregeld bezoek
van de werkplekken noodzakelijk, door de leden van het comité in Mpongwe, en door de
vrijwilligers Simon en Sofie. De kosten hiervan zijn verantwoord onder de post Overhead.
Als laatste post staat genoemd de aankoop van en transport naar Zambia van 4 pompen van
Jansen Venneboer in Nederland.
Daarmee is het gehele toegekende budget bijna uitgeput op een restbedrag van ongeveer 20
euro.
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