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Bestuur en redactie:
2018 was een bewogen jaar voor
de stichting ‘Geef de kinderen van
Mpongwe een toekomst’. We
willen u graag informeren over de
ontwikkelingen en wensen u
(naast een gezond en inspirerend
2019), veel leesplezier.

Wisseling van vrijwilligers:
Allereerst ontvingen we de
aankondiging van Bram Sol eind
december 2017, dat hij wilde
stoppen met zijn werkzaamheden
voor de stichting. Hij is 5 jaar de
kartrekker van de stichting in
Mpongwe geweest. Aangenomen
in april 2013 als bouwkundige,
heeft hij in de loop van die vijf
jaar een grote hoeveelheid taken
en rollen vervuld:
Projectmanager bouw, General
manager, en ‘linking pin’ tussen
het bestuur in Nederland en het
bestuur in Zambia. Mede door
Bram staat er nu in Mpongwe een
landmark: Het George Korsten
Vocational Training College. We
wensen Bram veel succes in zijn
nieuwe baan.

Bram en een deel van zijn team
Begin juni 2018 heeft Bram zijn
werkzaamheden kunnen
overgedragen aan Ger Bal
(bouwzaken) en Jan Blokker
(algemeen management). Beiden
waren begin april naar Mpongwe
vertrokken.

Anita de Munnik was al begin
januari 2018 benoemd tot
directeur van het GKVTC. Zij
startte haar werkzaamheden in
februari.
Het vertrek van Bram en de komst
van de nieuwe vrijwilligers heeft
bij het bestuur van GCMF een
proces op gang gebracht naar
meer ‘ownership’. Al snel na de
komst van de nieuwe vrijwilligers
en mede onder invloed van een
bezoek van een delegatie van
Wilde Ganzen aan het project in
juni, gaf het bestuur van GCMF
aan dat zij lokale mensen wilden
benoemen in de functies van
General Manager, Directeur en
Bouwcoordinator van het GKVTC.
Het bestuur van GKMT heeft dit
verzoek ingewilligd, want ook wij
onderschrijven ‘ownership’. Dit
betekent dat per 1 september
bovengenoemde functies ingevuld
zijn door lokale mensen en er op
dit moment geen Nederlandse
vrijwilligers meer zijn in
Mpongwe. Een grote verandering
en een omschakeling in de
opstelling van GKMT! Tot nu toe
ervaren wij dit alleen maar als een
positieve ontwikkeling.
Het GCMF bestuur is de afgelopen
maanden gereorganiseerd. Er is
een Algemeen Manager benoemd,
die tevens de ‘linking pin’ is naar
het GKMT bestuur. Het Steering
Committee is opgeheven en
daarvoor in de plaats zijn 4
werkgroepen gevormd:
- Financien,
- Onderwijs,
- Guesthouse,
- Bouw.
De voorzitter, Mr. Kalima zit in
elke werkgroep als linking pin,
evenals de Algemeen Manager.
Docent Arnold Siakoche is nu
‘acting principal’. De procedure
voor het werven van een
Zambiaanse directeur is gestart.

Wilde Ganzen:
Wilde Ganzen heeft zoals gemeld
een bezoek gebracht aan
Mpongwe. Wilde Ganzen was
onder de indruk van wat GKMT en
GCMF de afgelopen 18 jaar bereikt
hebben. De projecten dragen
positief bij aan het welzijn van de
mensen in Mpongwe en tonen een
enorm potentieel voor de
toekomst.
Wilde Ganzen heeft echter ook
haar zorgen gedeeld met de beide
besturen over de organisatorische
en financiele duurzaamheid van
de school. Het inkomen dat
gegenereerd wordt door het
GKVTC is op dit moment zeer
beperkt en de instroom van
leerlingen zal de komende jaren
drastisch omhoog moeten. GKMT
en GCMF werken samen aan een
businessplan waarin duidelijk
moet worden in hoeverre de
school binnen een aantal jaren
zelfvoorzienend kan worden.

George Korsten Vocational
Training College(GKVTC):
“Bouw”
Door de wisselingen in
vrijwilligers is er minder
gebouwd dan gepland. Wel is de
hele school voorzien van
elektriciteit, is de ‘storeroom’
omgebouwd tot restaurantkeuken
en zijn er veel onderwijsmiddelen
aangeschaft. Dit is mogelijk
gemaakt door de Vastenactie in
samenwerking met parochies van
de dekenaten Sittard, Geleen/
Schinnen, Raalte en Groenlo. Ook
veel scholen uit deze dekenaten
hebben hun steentje bijgedragen
aan de Vastenactie.

In 2019 wordt de tweede fase van
de bouw afgerond. Dit betreft de
bouw van praktijklokaal 3 en van
het auditorium, het afwerken van
de 2 internaatgebouwen, en het
omheinen van de school.
Na het afronden van fase 2
kunnen we de school beschouwen
als volledig operationeel voor 500
leerlingen, waarvan 64 in
internaatsverband.
De school bestaat dan uit:
- 4 theorielokalen,
- 3 praktijklokalen,
- 2 sanitair gebouwen,
- 1 keuken en restaurant,
- 2 internaatgebouwen,
- 3 administratiegebouwen, met
directeurs- en docentenkamer,
- 1 timmerwerkplaats,
- 1 insaka,
- 1 lerarenwoning,
- 1 ruimte voor gereedschap en
landbouwmachines.

Fase drie en vier zijn toekomstige
uitbreidingen volgens een te
verwachten behoefte aan groei.

George Korsten Vocational
Training College (GKVTC):
“Onderwijs”
Het GKVTC is een door TEVETA
geaccrediteerd onderwijsinstituut.
Het onderwijs is in volle gang. Op
dit moment telt het GKVTC 70
studenten. Dat is nog steeds
beneden de verwachting. De
instroom in september 2018 was
echter veelbelovend.

De school biedt op dit moment
cursussen en trainingen aan in
Landbouw, Ontwerpen, Knippen
en Naaien van kleding, Metselen
en ICT. Alle studenten lopen op
het eind van de opleiding een
stage van 3 maanden bij een
bedrijf.

Studenten van de jaargroep
januari 2018 hebben in
december aan de landelijke
TEVETA- examens deelgenomen.
Het betreft de cursisten van de
landbouw- en metselopleiding.
Voor de landbouwopleiding is dit
de tweede keer dit jaar en de
studenten van de cursus
metselen hebben voor de eerste
keer deelgenomen aan het
TEVETA-examen. Beide groepen
hebben het buitengewoon goed
gedaan volgens de docenten. Alle
studenten, ook die in mei al
examen hadden gedaan, zijn met
vlag en wimpel geslaagd.

Het bestuur van GCMF, en ook de
lokale overheid zien de
landbouwopleidingen als het
vlaggenschip van het GKVTC.
Gevestigde grote agribusinessconglomeraten, in samenwerking
met opkomende grote
landbouwbedrijven in het
district, hebben de vraag naar
gekwalificeerd landbouwkundig
personeel enorm doen toenemen.
De regering heeft in haar 7e
nationale ontwikkelingsplan de
landbouw bovenaan op de
ontwikkelingsagenda gezet; dit
om de economie niet uitsluitend
afhankelijk te laten zijn van de
mijnbouw. Het bestuur van
GCMF heeft de ambitie om het
volgend jaar de
Landbouwopleiding aan te
bieden op diplomaniveau.

In mei 2018 is de cursus
‘Ontwerpen, Knippen en Naaien’
aarzelend van start gegaan met
een klein aantal studenten.

Op dit moment zitten er 17
enthousiaste studenten in de
cursus. Hoewel het aanvankelijk
de bedoeling was een parttime
cursus van 6 maanden te
verzorgen op niveau 3, is de
cursus uitgebreid tot 1 jaar. Deze
groep hoopt in mei een TEVETAexamen op niveau 1 af te leggen.
Vier getalenteerde en kwetsbare
meisjes/vrouwen uit deze groep
krijgen het volgend jaar de
mogelijkheid om in een nieuw op
te zetten naaiatelier in de school
een eigen inkomen te verdienen.

Ervaringen van een student:
“I am Jozephine, a female Zambian
citizen aged 29, and a Mpongwe
resident based at Chipese area
studying general agriculture at
GKVCT. I started this program in 2017,
but before coming here, I had
absolutely no idea about the course
and I didn’t know what to expect in
this course except traditional
knowledge.
Agriculture is important to me in that,
it plays an essential role and means
for adding value in my life because it is
a fruit of long term investment
providing self-employment
opportunities. I have come to
understand that agriculture is the only
sector that has the capacity to absorb
unskilled labour. The knowledge I
acquired here is profitable to me and
can be implemented practically
without any challenge, as earlier
mentioned I had no idea about this
course except tradition knowledge.
What I have learnt here in one year is
better than those who spend 2 years
and above in other institutions. The
kind of learning has changed my life
because am able to solve problems on
my own without depending on
somebody else and be able to alleviate
poverty and create employment
through hard work. I am glad to be in
this field because I have come to
understand that, farming is a source of
life and a future of mankind”.

Guesthouse:
Het guesthouse financiert op dit
moment 85 kinderen in het OVCprogramma. Dat is een geweldige
prestatie. Om de toenemende
concurrentie voor te kunnen
blijven zal het guesthouse echter
veel aandacht moeten blijven
besteden aan het onderhoud en
het ‘upgraden’van de kamers. Het
heeft hier een begin meegemaakt.
Kamer 6 is voorzien van airco!
Het guesthouse is bezig met het
schrijven van een businessplan
voor de toekomst.

Wist u dat:


GKMT en GCMF al meer dan
17 jaar bestaan!



Sinds 2001, GCMF elk jaar 50
tot 80 weeskinderen
ondersteunt van basisschool
tot beroepsonderwijs.
Het OVC al enkele jaren
gefinancierd wordt door de
inkomsten van het
guesthouse en niet meer
donorafhankelijk is.
GKMT en GCMF al meer dan
25 ‘community- based’
projecten hebben uitgevoerd
in het Mpongwe district.
Ze met deze projecten meer
dan 100.000 mensen hebben
bereikt.
Duizenden kinderen tot in de
verste uithoeken van het
district Mpongwe toegang
hebben gekregen tot
onderwijs .
Bij de bouw van de
community scholen,
vaardigheidscentra, het
GCMF guesthouse,
lerarenwoningen,
waterprojecten en renovaties
in het ziekenhuis honderden
werknemers getraind zijn
‘on the job’ en een eigen
inkomen hebben verworven.
De School voor Landbouw en
Techniek door TEVETA
geaccrediteerd is als
onderwijsinstituut.











Studenten:
In 2018 hebben 10 studenten van
verschillende faculteiten
(Hotelschool, Facility
Management, European studies,
Verpleegkunde en Verloskunde)
van Hogeschool Zuyd stage
gelopen of hun afstudeeropdracht
uitgevoerd bij respectievelijk
GCMF of het ziekenhuis.



Mpongwe 6,
een reisimpressie:
Na anderhalf jaar en een dubbele
hartoperatie kon ik met
goedkeuring van de cardiologe in
november 2018 weer mee naar
Zambia. Het werd mijn zesde reis
naar de tropen en die werd
onvergetelijk. Het was een
moeilijk jaar geweest voor mijn
partner Ton (voor mij Tonny), de
voorzitter, met veel turbulentie
rond het project en de
vrijwilligers. Eerder dan
verwacht nam de projecteigenaar
het heft in eigen handen en we
waren erg benieuw hoe we
zouden worden ontvangen en wat
de stand van zaken in het project
zou zijn. De voorzitter van GCMF
had laten weten dat “The dust has
fallen down” en dat we meer dan
welkom waren.

Vliegtuig en bus waren niet op
elkaar afgestemd, waardoor we
een halve dag in Lusaka konden
doorbrengen. Vanaf het vliegveld
naar de stad reizend, merkten we
al de grote bouwactiviteiten op
aan de rand van de hoofdstad.

Ook in Lusaka Backpackers
bleken ze niet stil te hebben
gezeten en was de keuken
gerenoveerd.
De volgende dag met de nieuwe
buslijn van Power Tools naar
Mpongwe. Ook hier bleek een en
ander veranderd: op weg naar de
Markt zagen we al veel
nieuwbouw, waardoor er sprake
was van echte dorpsontwikkeling.
De ontvangst op het Guesthouse
door het bestuur van GCMF, de
lokale counterpart van GKMT,
was allerhartelijkst. Ook het
Guesthouse bleek in renovatie: de
voor ons bedoelde kamer 6 was al
gerenoveerd en voorzien van een
tegelvloer, een airco (erg welkom
bij een buitentemperatuur van
36°) en een heel sierlijk
muskietennet.
Nu er geen Nederlandse
vrijwilligers meer waren, mocht
ik de besprekingen min of meer
als notulist voor GKMT bijwonen
en dat bleek een heel verfrissende
ervaring. Sinds de overdracht op
1 september was het bestuur op
een nieuwe manier gaan werken:
vier commissies i.p.v. een
stuurgroep, en dat bleek een stuk
prettiger te functioneren.
Bijna elke dag was er een
bespreking en wat me daar vooral
bij opviel, was hun wijze van
vergaderen: de bestuursleden
waren goed voorbereid en aan de
hand van geproduceerde stukken
kon effectief worden vergaderd.
Als er al verschillende
opvattingen waren, sprak men
net zolang door, totdat iedereen
zich in een te nemen besluit kon
vinden. Ik heb geen enkele
stemming meegemaakt, en zo
waren er dus nooit verliezers.

Met een aantal bestuursleden
hebben we uiteraard een aantal
malen het GKVTC, de school voor
beroepsonderwijs bezocht. Het
eerste wat me opviel was het
ordelijke terrein, het tweede de
activiteiten die er al
plaatsvonden: er waren
enthousiaste leerlingen aan het
werk! We zagen
landbouwleerlingen in de
praktijk werken op hun eigen
akkertjes en we genoten van de
meisjes en jongens in hun
praktijklessen Ontwerpen,
Naaien en Knippen.

Ook was er al een secretariaat,
waar we Edina aantroffen, die
vorige keer dat ik er was nog de
kamers van het Guesthouse
schoonmaakte, maar die in haar
vrije tijd inmiddels de PABO
heeft afgerond en wacht op een
aanstelling door de overheid.

Veel te vlug kwam het afscheid.
Na 12 volle dagen van intensief en
vruchtbaar overleg, waarin we
veel vertrouwen hebben gekregen
in het streven van het bestuur
daar naar zelfvoorzienendheid,
kwam het afscheidsetentje met
het bestuur. Daar namen ook de
Nederlandse stagiaires aan deel.
Met trots zullen we de jurk in
Chitengestof die Tonny kreeg en
mijn Zambiaans hemd, gemaakt
door de leerlingen van de
naaicursus, dragen.
Jo van Keeken

Het bestuur van de stichting
‘Geef de kinderen van
Mpongwe een toekomst”
is op zoek naar :
Een penningmeester en een
bestuurslid met een
bedrijfskundige achtergrond.

Verder had de directeur al een
echte directeurskamer, en
leerlingen die op enige afstand
woonden, konden terecht in de
boarding, het internaat.

Bedankt allen, voor jullie morele
steun, donaties, sponsoring,
scholenacties, samenwerking,
vrijwilligerswerk!
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