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Beste donoren, vrienden van Mpongwe, oud-studenten en oud-medewerkers,

Via deze brief wil ik jullie graag informeren over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar bij GKMT
en GCMF. Wellicht hebben sommigen hierover al iets gelezen in het jaarverslag 2019 op de website
www.mpongwe.nl/jaarverslagen.
2018 en 2019 waren moeilijke jaren voor de stichting. Nadat het bestuur van GCMF in augustus
2018 besloten had niet langer te willen werken met Nederlandse vrijwilligers, zag GKMT zich
genoodzaakt haar vrijwilligers terug te trekken per 1 september 2018.
De jaren 2019 en 2020 zijn jaren van bezinning geweest. We hebben veel nagedacht of het pad dat
we volgden wel het juiste was en of er koerswijzigingen nodig waren om de gestelde doelen te
kunnen bereiken. Daarbij ging het uiteraard over de toekomst van het George Korsten Vocational
Training College, het OVC-project en het Guesthouse. Dit heeft geleid tot een aantal ingrijpende
beslissingen.
Grote donoren zoals Wilde Ganzen, Vastenactie en Latoer zijn vanaf het begin van de
ontwikkelingen op de hoogte gesteld van dit proces en hebben steeds hun steun betuigd aan
GKMT.
Het George Korsten Vocational Training College (GKVTC)
In de loop van 2019 werd het steeds duidelijker dat het GKVTC onder het huidige bestuur van
GCMF niet in staat was om het onderwijs op de school professioneel vorm te geven en om in de
nabije toekomst financieel onafhankelijk te worden van donoren uit Nederland.
Daarom is GKMT op zoek gegaan naar samenwerkingspartners en heeft samen met GCMF
intensieve gesprekken gevoerd met een drietal mogelijke partners, waarvan uiteindelijk de
overheidsschool: het Zambian College of Agriculture (ZCA) in Monze, de meest interessante bleek
te zijn. ZCA Monze had in september 2019 te kennen gegeven dat het sterke interesse had om een
tweede campus te openen in de Copperbelt Provincie. Ze hadden een aantal scholen bezocht en
vonden het GKVTC de meest geschikte locatie om die nevenvestiging onder te brengen. In eerste

instantie heeft dit geresulteerd in de ondertekening van een Memorandum Of Understanding
(MOU) met het ZCA in Monze.
De concrete samenwerking, die geïnitieerd moest worden door GCMF, kwam echter niet op gang.
Ook ontdekte GKMT steeds meer onregelmatigheden in de bouw en het onderwijs. De grootste
zorg van GKMT was nu het vinden van een duurzame oplossing voor de school, het guesthouse en
het OVC-project. Uitgangspunt was dat de school, het guesthouse en het OVC-project behouden
blijven voor de gemeenschap van Mpongwe en geheel Zambia (en niet gaan fungeren als een
verdienmodel voor individuele leden van het bestuur van GCMF).
In januari 2020 besloot GKMT om het GKVTC volledig over te dragen aan het Ministerie van
Landbouw met ZCA Monze als de uitvoerder. Eind februari 2020 hebben het Ministerie van
Landbouw en ZCA Monze tijdens ons bezoek aan Mpongwe in februari het aanbod geaccepteerd.
De volgende concrete afspraken zijn gemaakt:
1. GKMT financiert de nog noodzakelijke infrastructuur om aan de eisen van het Ministerie
van Landbouw te voldoen; dit volgens afgesproken budget. ZCA superviseert de bouw.
2. GKMT financiert de ‘running costs` van het onderwijs tot 1 januari volgens afgesproken
budget.
3. De huidige studenten in het GKVTC krijgen de mogelijkheid om dit jaar af te studeren aan
het GKVTC.
De fysieke ‘handover’ van de gebouwen heeft in februari 2020 plaatsgevonden. Het bestuur van
GCMF is in februari afgetreden. Er is een interim-bestuur van 2 personen benoemd, met de heer
Kalima als interim-voorzitter. Het interim-bestuur treedt per 1 januari 2021 af.
ZCA Monze heeft vanaf februari tot nu toe, ondanks de coronacrisis, voortvarend de volgende
voorzieningen gebouwd of voltooid:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De kippenboerderij
De varkenshouderij
Praktijklokaal 3
Foodprocessing room
Meubilering van het 4e internaatgebouw
Watertoren
Extra toiletten en extra kookfaciliteiten
Omheining

In september zijn 8 nieuwe medewerkers voor de school benoemd door ZCA Monze. 8 oudmedewerkers (onderwijs en onderwijsondersteunende diensten) blijven verbonden aan de school.
Eind september zijn 69 nieuwe studenten gestart met de tweejarige opleiding volgens het ZCA
Monze-curriculum.
In de week van 14 december hebben de huidige landbouwstudenten hun opleiding afgesloten en
een TEVETA-examen afgelegd.

Met de overdracht van het GKVTC aan het Ministerie van Landbouw heeft GKMT de school
teruggegeven aan de community. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat ZCA Monze de school
op een professionele manier zal gaan runnen.
Het Guesthouse en OVC worden per 1 januari 2021 ook overgedragen aan het Ministerie van
Landbouw en ZCA Monze. Beide doelstellingen, te weten het verwerven van eigen inkomen voor
het GKVTC en het ondersteunen van wees- en kwetsbare kinderen blijven gehandhaafd. Voor het
OVC-project gaat ZCA nauw samenwerken met het Ministerie van Social Welfare en Community
Development in Mpongwe.

Toekomst GKMT
De stichting ‘Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst’ (GKMT) blijft voorlopig bestaan.
Een deel van de resterende gelden zullen ingezet worden voor het verrichten van achterstallig
onderhoud aan het Guesthouse. Tijdens een bezoek aan Mpongwe in 2021 zal hiervan een
inventarisatie worden gemaakt.
GKMT zet een nieuw fonds op voor het ondersteunen van kwetsbare jongeren in het district.
Jongeren uit Mpongwe en omgeving kunnen bij GKMT een beurs aanvragen om de tweejarige
landbouwopleiding aan het ZCA-college te volgen in Mpongwe. Zij ondertekenen hierbij een
contract waarin aangegeven staat dat zij na het behalen van het certificaat én bij het hebben van
een betaalde baan, 2 jaar lang 10% van hun salaris afgeven aan het Orphans and Vulnerable Youth
(OVY) fonds van GKMT.
De selectie van de kandidaten, de monitoring en de afdracht na de opleiding van de 10% ligt in
handen van ZCA Monze. De opbrengsten van die teruggave gaat naar het schoolfonds.
Geselecteerde studenten rapporteren aan GKMT na 1 jaar en aan het einde van de opleiding met
behulp van evaluatieformulieren de resultaten en wat de opleiding voor hen betekend heeft. Deze
zogenaamde ‘testimoniums’ kunnen op verzoek naar de donoren gestuurd worden.
U kunt dus de stichting blijven steunen door een student te sponsoren of bij te dragen aan een
deel van de kosten van de opleiding van één student. De kosten van een 2-jarige opleiding
bedragen ongeveer 8000K per jaar. Afhankelijk van de koers van de Kwacha is dit ongeveer 400
Euro per jaar.
Uw gift is aftrekbaar van de belastingen. Voldoet uw gift aan de voorwaarden voor periodieke
giften, dan mag u het hele bedrag van de gift aftrekken. Er geldt geen drempel en geen
maximumbedrag voor periodieke giften.
De laatste jaren waren niet gemakkelijk, maar zowel het bestuur van GKMT als ik persoonlijk zijn
heel blij en opgelucht over de koers die ingezet is. We kunnen trots zijn op wat er in het district
Mpongwe gedurende bijna 20 jaar tot stand is gebracht. Het GKVTC, het Guesthouse en het OVCproject zullen een blijvende bijdrage leveren aan het bieden van meer perspectief voor de jongeren
en het opbouwen van een middenkader in het hele district. Laten we ons 2020 herinneren als een
jaar van hoop, naast alle uitdagingen die er waren.

Zonder uw betrokkenheid en financiële steun was dit echter niet mogelijk geweest. Hartelijk dank
daarvoor. Wij hopen dat u GKMT met haar OVY-fonds blijft steunen.

Namens het GKMT-bestuur wens ik jullie fijne feestdagen en vooral een gezond en gelukkig 2021.

Ton Korsten-Korenromp
Voorzitter Stichting ‘Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst’.
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