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Van de redactie:

Als vrienden van Mpongwe
hebben we ons voorgenomen om
regelmatig een nieuwsbrief uit te
brengen.
We willen op deze manier,
iedereen die de stichting een
warm hart toedraagt,
informeren over actuele zaken.
De nieuwsbrief wordt verspreid
per mail en op de website gezet.
We wensen iedereen veel
leesplezier en houden ons
aanbevolen voor goede ideeen.
Vriendelijke groet, de redactie.
Website:
Wij verwijzen graag naar de
website www.mpongwe.nl.
Hierop is onder meer het fraaie
jaarverslag van 2012 te vinden
met hierin veel actuele
informatie en mooie foto’s.

Presentatie Bram Sol:

Bram werkt sinds april 2013 voor
GCMF. Hij is geboren in Drenthe.
Studeerde Bouwkunde en
Ontwikkelingsstudies. Heeft
projecten gedaan in Honduras en
Chili. Hij is verantwoordelijk voor
de bouw van het VTC.

Voortgang bouw Guesthouse:
Afgelopen jaren is er hard gewerkt aan diverse uitbreidingen
van het guesthouse.
De conferentieruimte is
omgebouwd tot 2 mooie kamers.
Vervolgens is het restaurant
gedeelte bijgebouwd en konden
begin 2012 de Belgische en
Nederlandse bouwgroepen goed
gebruik maken van deze mooie
voorziening. En nu in 2013 is het
laatste deel van het guesthouse
ook gerealiseerd.

Het guesthouse beschikt nu over:

- twaalf kamers
- een restaurant
- een internet cafe
- een keuken en eetkamer om zelf
te koken

Verder biedt het guesthouse
momenteel werk aan 9 lokale
medewerkers.

Nieuws van de studenten:

Vele studenten hebben al ervaren
hoe geweldig het is om in het
guesthouse te wonen en in het
Mpongwe district te werken.
Maar wie doet wat en waarom?

We doen hierbij een oproep aan
de studenten in Mpongwe om een
kort verslagje voor de volgende
nieuwsbrieven te maken.
Natuurlijk voorzien van een
mooie foto.

Presentatie vrijwilligers in
Mpongwe:

Katleen en Stijn zijn samen een
geweldig stel en ze willen zich
2 jaar inzetten voor de stichting.
Ze hebben in september 2012
het stokje overgenomen van
Tine en Tijs.

Katleen: Geboren in Melsbroek,
Belgie. Studeerde Social Work en
deed daarvoor een stage in Ghana.
Werkte als horeca verantwoordelijke in Kunstencentrum STUC te
Leuven. Ze is als financieel
manager verantwoordelijk voor
alle projecten. Met verder speciale
aandacht voor het Guesthouse,
het OVC en NCHEMBWE.
Stijn: Geboren in Leuven, Belgie.
Heeft in Mozambique gewerkt als
timmerman en in Belgie als zelfstandig horeca ondernemer en
timmerman. Hij is algemeen projectmanager en verantwoordelijk
voor de YIP, het IBALA project en
de VTC.

Nieuwe bouwkamp:

Momenteel is een groep uit
Zwolle druk bezig met het treffen
van de voorbereidingen voor een
bouwkamp in het najaar.
De groep werkt vanuit;
Stichting Afrika 2007 Zwolle.

Meer hierover op hun website:
www.afrika2007zwolle.nl

Voortgang VTC:
Nieuw
logo VTC

Voorbereiding Organisatie
en Onderwijs van het
George Korsten Vocational
Training College:

Naast de bouw van de school zijn
we zowel in Nederland als in
Mpongwe druk bezig met het
opzetten van de organisatiestructuur en de onderwijsopzet
van de school.
Hiertoe is er in april jl. in
aanwezigheid van de voorzitter
Ton Korsten-Korenromp een
conferentie gehouden waarbij
een groot aantal stakeholders
in het GCMF guesthouse zijn
uitgenodigd. 25 personen uit de
provincie, waaronder bedrijven,
mensen van de verschillende
Ministeries, directeuren van
Technische scholen uit de
Copperbelt en TEVETA, het
accreditatie orgaan uit Lusaka
hebben deelgenomen aan de
conferentie.
Het doel was om zicht te krijgen
op economische en industriele
ontwikkelingen in het Mpongwe
District en te discussieren hoe
het VTC daarop in kan spelen
met zijn onderwijsaanbod.
De PUM, Senior Experts
Netherlands, was tijdens deze
conferentie aanwezig.
Dit heeft geleid tot een
ondersteuning door de PUM
gedurende minimaal 2 jaar m.b.t
de uitwerking van de organisatiestructuur en de onderwijsopzet, zoals die door het bestuur
verwoord is . De conferentie was
een groot succes en zeer inspirerend voor alle aanwezigen.

Tijs heeft samen met Tine in 2011
en 2012 voortvarend gewerkt aan
het VTC. Tijdens hun periode is er
veel werk verricht. Zij hebben
2 bouwgroepen op bezoek gehad.
Eerst de groep uit Belgie en later
de Heetense bouwgroep.
Na Tijs en Tine hebben Peter en
Thecla als interim managers de
zaken enkele maanden waargenomen. Vervolgens kwamen Stijn en
Katleen.

Sinds april 2013 versterkt Bram
het team van vrijwilligers in
Mpongwe en heeft hij de leiding
over de bouw van het VTC op zich
genomen.
Op de website worden met enige
regelmaat de voortgangsverslagen van de bouw van het VTC
geplaatst.

Machines op transport:

Met het bezoek aan Mpongwe was
het voor de Heetense Bouwgroep
niet afgelopen. Er worden werkplaatsen gebouwd, dus moeten er
machines komen.
De firma Hak heeft de machines
kosteloos ter beschikking gesteld
en in de hal van Klunder kon de
door de stichting gekochte
container gestald worden, en
konden de Vrienden van Mpongwe
de container laden.

Actuele stand van de bouw:

Acht lokalen zijn ondertussen van
een rieten dak voorzien, het
toilet/douchegebouw, de
slaapzalen voor jongens en meisjes en een paar administratiegebouwen zijn in aanbouw. De
zijkanten worden dichtgemaakt
met houten buitenwanden.
Er zijn twee septictanks gebouwd.
Volgende projecten zijn de bouw
van de praktijkwerkplaatsen voor
hout- en metaalbewerking,
de watervoorziening en de
zonne-energievoorziening.

Omdat er in Mpongwe voorlopig
nog geen aansluiting op het
stroomnet komt, is er een grote
generator aangeschaft.
Behalve de machines en de
generator gaan er ook fietsen van
Nijland mee en is er nog plaats
voor een aantal zakken schoenen
die door de kinderen van de
Bernadette school in Heeten zijn
verzameld tijdens de Vastenactie.
Het transport naar Mpongwe gaat
per schip via de havens van
Rotterdam en Dar Es Salaam
(Tanzania), en dan per vrachtwagen naar Mpongwe (2000 km),

We verwachten de aankomst in
juli / augustus in Mpongwe.
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