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Van de redactie:

Er zijn weer vele positieve
ontwikkelingen in Mpongwe waar
we u graag over informeren.
We wensen iedereen veel
leesplezier en houden ons
aanbevolen voor goede ideeen.

Lentewandeling voor Mpongwe:
Rotaryclub BrunssumOnderbanken organiseerde op
zondag 19 april de Limburgse
Lentewandeling. Het was prachtig
weer en de wandelaars genoten
van de mooiste plekjes op de

Ondernemerschap:

Nieuwe stafleden:

Voor cursisten van IBALA is de
workshop ‘Ondernemerschap’
verzorgd door Ineke Ten Hoedt
en Ingrid van Zutphen van de
LEVEL foundation. De workshop
werd zeer gewaardeerd en als
leerzaam ervaren voor de boeren
en boerinnen.

Pious, de manager van het GCMF
Guesthouse , heeft ons per 1 april
verlaten. Hij gaat zijn droom
waarmaken en een opleiding tot
priester volgen in Zuid Afrika.
Vrijdag 12 maart is er afscheid
genomen met een lekker etentje,
waarderende woorden van mr.
Kalima, Stephen en Ton. Er was
grote dankbaarheid bij Pious omdat hij deze kans krijgt van GCMF.

Brunssumerheide.
De opbrengst was voor GKMT.

IBALA Field day:
De derde Field Day is gehouden
op 19 maart in Ibenga op een van
de velden van student Elizabeth
Kutela. Haar land oogstte veelbewondering. Zo’n 150 mensen waren op die dag aanwezig.

De District commissioner was
eregast. Hij was heel enthousiast
en sprak veel waardering uit voor
GCMF. Hij nodigde de bezoekers
uit om deel te nemen aan de
opleidingen en moedigde de
huidige studenten aan om
rolmodel te zijn voor de
gemeenschap. Andere belangrijke
gasten waren: Mpongwe District
Agriculture Coordinator, Masaiti
Senior Agriculture Officer, een lid
van de Zambia National Union of
Farmers, Office of the Community
development, FCE en jongeren
van Kwilimuna Youth Resource
training center. Ook de Nationale
televisie was aanwezig. Er is grote
belangstelling voor de opleidingen die in september 2015 star-

“Our minds are now transformed
to be entrepreneurs and we want
to develop Ibala into the business
unit.
We wish they stayed longer than
they did.’
VTC en VTC football team:
Tweeentwintig mannen werken
stug door om de ruwbouw voor
fase 1 af te maken.
Voor september moeten drie
nieuwe klaslokalen ingericht zijn,
het sanitair in het eerste blok
geïnstalleerd zijn en een
administratiegebouw klaar zijn.
Het VTC football team heeft zijn
eerste vriendschappelijke wedstrijd gelijk gespeeld tegen
Zambeef, dat speelt in de eerste
divisie. Het enigszins in zijn eer
aangetaste team van Zambeef
wilde na een week onmiddellijk
wraak nemen. De return
wedstrijd draaide uit op een
overwinning van het VTC team.
Een geweldige prestatie. Ook de
coach van Zambeef was onder de
indruk en heeft 3 spelers
gerekruteerd en een baan
aangeboden bij Zambeef. Een
dubbele kans voor onze spelers!

Intussen is de
nieuwe Guesthouse manager
Getrude Tiki
benoemd. We
wensen haar
veel succes toe.
Voor Patrice, die de boekhouding
van het Guesthouse deed naast
zijn full-time baan bij de MBA, is
mr. Thole in april als nieuwe
boekhouder gestart. Samen met
Tom de Vries, student van de
Hogeschool
Rotterdam gaan zij
een nieuw boekhoudprogramma
invoeren.
Zij worden begeleid door onze penningmeester Thei
Meulenberg.
Beide benoemingen zijn conform
het streven van GKMT om het
‘ownership’ steeds meer bij de
lokale bevolking te leggen.

Pan African Awards:
GCMF heeft de Pan African Awards
for Entrepreneurship in Education
gewonnen en daarmee $1000
gewonnen. Een mooie opsteker
voor het GKVTC.

Wilde Ganzen en Cordaid steunen
onze projecten en verhogen de
donatie die u aan ons schenkt.

Kunststofafval:
Van probleem naar kans!

Kunststofafval is een groeiend
probleem, ook in Zambia. Het
wordt niet of nauwelijks
aangepakt en enige vorm van
beleid of regelgeving staat nog in
de kinderschoenen. Kunststof
zwerfafval vervuilt de omgeving
en wordt verplaatst door de wind.
Het probleem is actueel in heel
Zambia, maar doet zich vooral
voor in stedelijke gebieden zoals
de Copperbelt Provincie, waartoe
ook het Mpongwe district behoort.

Het Vocational Training College
(VTC) van de stichting GCMF heeft
de ambitie om in het Mpongwe
district een leidende rol te spelen
in het opleiden van milieumedewerkers om het kunststofafval te
verwerken.
In de aan de school gekoppelde
businessunit ‘afvalverwerking’
kunnen diverse groepen leren hoe
ze een eigen bedrijfje in
afvalverwerking kunnen opzetten
en kunnen runnen als ‘income
generating project’.
Twee Studenten Milieukunde
lopen van februari tot juli 2015
stage en doen een haalbaarheidsonderzoek voor dit project en
maken een businessplan.
Hieronder hun verhaal.
‘In dit stukje geven we een korte
impressie van onze stage in Zambia
die we voor GCMF uitvoeren.
Wij zijn, Bregt Stevens en Daan
Zuidervaart.

Wij studeren Milieukunde aan de
HAS Hogeschool in 'Den Bosch en
zitten in het 4de jaar. We gaan een
haalbaarheidsonderzoek doen in
het Mpongwe District naar de mogelijkheden voor het recyclen van
plastic flessen.

De eerste vier weken hebben we
een plan van aanpak opgesteld.
We hebben de actuele situatie
rondom afvalverwerking
onderzocht in de Copperbelt
provincie (grote steden: Kitwe en
Ndola) en de hoofdstad Lusaka.
We hebben ons een redelijk beeld
kunnen vormen van de afzetmogelijkheden voor plastic afval.
De tweede vraag die we willen
beantwoorden is een analyse van
de afvalstromen binnen het
Mpongwe District. Ook zijn
interviews met de lokale overheid
gehouden om een beeld te vormen
van de bestuurlijke kant van
afvalmanagement. De verschillende opties die gevonden zijn worden
in de komende weken uitgewerkt
in verschillende business cases.
Als laatste worden alle relevante
gegevens verwerkt in een groot
adviesrapport. Dit rapport wordt
doorgestuurd naar GCMF, lokale
overheid en bedrijven. We gaan het
presenteren aan het Mpongwe
District Development Cooperation
Committee.
Onze persoonlijke ervaringen van
onze stage zijn talloos. We hebben
al veel meegemaakt binnen deze
zeven weken. In het begin moest je
overal aan wennen, de mensen, het
eten, het reizen en de temperatuur
en ten slotte de samenwerking met

je klasgenoot. Het vinden van een
goed werkritme in de tropische
hitte is soms echt lastig. Na de
eerste maand waren we al veel
meer gewend, spraken we al een
beetje Bemba (lokale taal) en zijn
we al veel meer ontspannen dan in
het begin. Het wachten is allemaal
niet zo erg meer en je leert steeds
beter denken als een Afrikaan.
Lastige dingen zijn toch wel dat
alles soms heel langzaam gaat;
internet dat er soms een week kan
uitliggen. Sommige zaken zijn hier
veel minder vanzelfsprekend dan in
Nederland.
Alles bij elkaar is het een zeer
leerzame ervaring voor ons beiden
en zijn we erg blij met deze keuze.
Binnenkort gaan we lekker op
vakantie en mogen we genieten als
toerist van het mooie Zambia.
Groeten uit Zambia,
Bregt Stevens
Daan Zuidervaart’

Scheidsrechter Wesley Kafweni:

Hij was rietdekkershulp op de
bouw van het VTC en aanvoerder
van het VTC voetbalteam. Met
hulp van GCMF is hij in 2014
opgeleid tot officieel geregistreerd
scheidsrechter van FAZ (Football
Assosiation Zambia)
Wesley werkt niet meer bij het
VTC maar kreeg een fulltime baan
als scheidsrechter bij de 2e en 3e
divisie in Luansha, Kitwe en
Ndola.
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