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Van de redactie:

Na een korte onderbreking is hier
weer een mooie informatieve
nieuwsbrief. We wensen iedereen
veel leesplezier en houden ons
aanbevolen voor goede ideeen.
Het bestuur en de redactie wenst
iedereen prettige kerstdagen en
een voorspoedig 2015.

Mpongwe wint prijs:

Op zaterdag 25 oktober, tijdens
het My World Event in Utrecht,
maakte Fietsen Scoort de vier
winnaars bekend van zijn sponsoractie. De campagne Fietsen
Scoort stimuleert het fietsen naar
het werk, vraagt aandacht voor
mondiale klimaatdoelstellingen
en steunt daarom duurzame
projecten in ontwikkelingslanden.
Fietsen Scoort deelde dit jaar vier
prijzen van € 2.500 uit aan
projecten van vier organisaties,
te weten: Stichting Mpongwe,
Stichting P.A.L.M. India, Creating
Water Foundation en Stichting
Bewa Ghana.
Vooraf zijn tien duurzame projecten door platform My World
geselecteerd. De selectie van de
uiteindelijke prijswinnaars vond
plaats via een stemprocedure op
internet. Er werden daarvoor
3.350 stemmen uitgebracht.
Iedereen zeer bedankt voor het
uitbrengen van zijn/haar stem!

Herstart van bouw GKVTC:

In januari 2015 wordt de bouw
hervat. In september moet de
rechtervleugel gereed en ingericht zijn om dagonderwijs aan
studenten te kunnen aanbieden.

IBALA landbouwcursus:

Op het GKVTC is het eerste
theorielokaal helemaal klaar en
voorzien van het juiste interieur.
Het was de bedoeling om de tafels
en stoelen volledig uit hout te
maken. We kwamen er achter dat
het Ministerie van Onderwijs
voorschrijft dat er metalen frames
toegepast moesten worden. Het
maken van de metalen frames is
uitbesteed aan een lasser. Onze
eigen timmermannen hebben er
met behulp van de machines in de
eigen werkplaats prachtige
meubels van gemaakt. Tot slot is
het lokaal ook nog voorzien van
een mooi wit schoolbord.

Toen naast de school een tijdelijk
toilet gerealiseerd was, kon de
cursus in biologische landbouw
beginnen. In september zijn er 2
groepen gestart en is de groep
van vorig jaar begonnen aan het
tweede schooljaar. In elke groep
zitten 20 leerlingen (boeren en
boerinnen)

VTC team Kampioen:

In 2013 is, op initiatief van Bram,
een voetbalteam opgericht. Het
VTC team begon als een manier
om solidariteit te stimuleren
onder de werkers en ze een
sociaal alternatief te bieden voor
drankmisbruik, wat natuurlijk
allerlei positieve effecten heeft
op hun gezondheid en

verantwoordelijkheden naar hun
gezinnen. Tot grote verbazing
kwamen 28 van de 46 bouwvakkers op de eerste training.
Eerst werden er alleen wat
vriendschappelijke potjes
gespeeld, maar het team werd
steeds beter en per overwinning
kwam er meer publiek langs de
lijn. Het veld ligt in een gebied
waar verder niets is dan hutjes.
Aangemoedigd door een steeds
harder zingend publiek is besloten
om de club te registreren en in
2014 mee te doen aan de lokale
competitie.
Resultaat: kampioen!!!

Bram heeft een prachtig verslag
gemaakt van het afgelopen
seizoen, met mooie foto’s, maar
ook mooi omschreven hoe de
verschillende velden erbij liggen.
Soms met een boom in de middencirkel of een greppel diagonaal
over het veld.

Beste NGO in Mpongwe:

GCMF is door het Ministerie van
Landbouw gekozen als beste NGO
in het Mpongwe District. Een
mooie opsteker voor ons IBALA
project en de docenten. De prijs is
uitgereikt aan mr. Kalima
(voorzitter GCMF),Elyas (docent)
en Christine (student) tijdens de
landbouwtentoonstelling in Kitwe
en was in de vorm van 800 euro
aan landbouwmaterialen.
Wilde Ganzen en Cordaid steunen
onze projecten en verhogen de
donatie die u aan ons schenkt.

Weer terug in Mpongwe:
Reisverslag van Daan & Tim:

Eindelijk na 7 jaar was ik weer
terug in Mpongwe. Dit keer niet
met een groep van 20 jongeren
maar samen met Tim Schrijver.
Toen we aankwamen met de bus
zag Mpongwe er heel wat anders
uit als in mijn geheugen.
We gingen direct naar het
guesthouse. Zeven jaar geleden
lag daar alleen de fundering; een
aardige verandering dus. Het was
ook heel leuk om Mr. Kalima en
Fridah weer te zien. Omdat het
werk op het VTC stil lag, werd ons
de taak toevertrouwd om samen
met 3 Zambianen (Lewis, Kafua,
Kunda) het guesthouse te
schilderen. In het begin was dit
nog een beetje onwennig maar
naarmate we ze beter leerden
kennen en samen verscheidene
biertjes te hebben gedronken ging
het uitstekend!

om het gebouw. Na vier mooie
weken in Mpongwe hebben we
een paar dagen in Tanzania en
Zanzibar doorgebracht. Voor
Tim zat de reis er toen op.
Ik ben terug gegaan naar
Mpongwe en heb meegewerkt
om de kippenboerderij af te
bouwen. Dit was het zwaardere
werk, maar wel super gezellig en
leuk om te doen! Helaas moest ik
na drie weken weer terug naar
Nederland. Graag kom ik nog een
keer terug om te kijken hoe het
er dan bij staat! Mooie dingen
meegemaakt en veel interessante
en vooral aardige mensen leren
kennen!! Mpongwe en Zambia

Bedankt!!!!

Verder hebben we het ICT
gebeuren opgelapt, enkele
elektriciteitsaanpassingen gedaan
en geïnventariseerd welke
mankementen er nog zijn in en

Sinds 7 december heeft de
stichting een nieuwe website.
Het lichtere design en de
verbeterde toegankelijkheid zorgt
voor verfrissing.
De vernieuwde website heeft een
paar handige functies voor de
bezoekers.
Zo wordt het eenvoudiger voor
bezoekers om zich te abonneren
op de nieuwsbrief. Verder is er nu
een duidelijke uitleg over hoe
bedrijven en individuen een
project financieel kunnen steunen.

Al-met-al een goed moment om
vrienden en kennissen te wijzen
op de stichting.
Nieuwsgierig? Kijk snel op:
www.mpongwe.nl

Onderhoud Guesthouse:
Tim en ik hebben de werkers
geleerd om met schilderstape en
afdekzeil te werken. Tussendoor
hebben we ook nog een paar
mooie doelen voor het
VTC-voetbalteam in elkaar gelast.

Nieuwe website:

Het guesthouse heeft voor het
grootste deel een dak dat is
bedekt met golfplaten. Op de
twee ronde ruimtes, het internetcafe en de TV kamer/algemene
keuken, zijn de daken bedekt met
gras. Deze daken hebben een
kleine helling, die wel geschikt
zijn voor golfplaten, maar eigenlijk te vlak zijn voor gras of riet.
Hierdoor is er vaak lekkage in
beide gebouwen. Daarom is
besloten om de daken te
voorzien van een nieuwe
betimmering die steiler is en
deze te bedekken met goede
kwaliteit riet, in plaats van gras.
Het eerste dak is af. Na het
regenseizoen zal ook het tweede
dak aangepakt worden.

VTC op Nationale televisie:

Klik op onderstaande link om
beelden van het VTC te zien die
zijn opgenomen als nieuwsonderwerp op de Zambiaanse tv; ZNBC.

https://www.youtube.com/watch?
v=_p9Ew7dBEA4&list=PLFnaQ3xQaIhJ3Pe0BD
J_GmKGr-8ScgtQp&index=8

Samenwerking:

De samenwerking met de twee
vrijwilligers, Rik en Dinie die in
april in dienst getreden zijn van
de stichting, is per 1 november
2014 beeindigd. Helaas zijn de
verwachtingen van beide partijen
niet uitgekomen.
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