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Inleiding
D it is het tweede jaar van de stichting.
Zoals u in dit verslag kunt lezen is er veelgedaan om de stichting een goede basis
te geven.
In M pongwe wordt er nauw sam engewerkt m et de m edewerkers van het M pongwe
M ission H ospital,M edewerker van de scholen in de om geving van M ponge en de
m ensen uit de gem eenschap.Er is een com ité opgericht dat ter plaatse de
belangen van de stichting behartigt en de noodzakelijke initiatieven neem t bij de
uitvoering van het project.
In N ederland ontvangt de stichting adviezen van het Centrum O ntm oeting der
Volkeren.
W e wensen u en de stichting een kansrijk 2005 toe.
N am ens het bestuur,

Ton Korsten-Korenrom p,

U it het dagboek van ton korsten-korenrom p A ugustus 2004
"W e vertrekken om 8.30 uur en verlaten de gravelweg alna een paar
m inuten.N a een kwartier beginnen onze kleren reeds geelte zien van
de stof. W e rijden een zandweg op,steeds verder de bush in.W e
zijn op zoek naar een vrouw die 2 m aanden geleden haar eerste baby
heeft gekregen.W e vinden haar nadat we een uur in de rondte
gereden hebben.W e zien bittere arm oede in deze dorpjes.Er is
niets,Een paar hutjes,veelkinderen m et niet m eer dan een enkelvuil
kapot kledingstuk aan.Geen schoeiselaan de voeten.Zoals in aldeze
dorpjes,leven ook in dit dorpje,m ens en dier naast elkaar.D e kippen,
honden en geiten lopen tussen de kinderen,op zoek naar een graantje.
D e m oeder die we zoeken is een vrouw van 16 jaar.Een kind nog.H oe
is het m ogelijk? H et antwoord is voor iem and die kom t uit een land
waar overvloed is,m oeilijk te begrijpen,m aar sim pelvoor de m ensen
hier.A ls je niet naar schoolkunt,waarom zou je dan geen m oeder
worden? Kinderen zijn hier belangrijk.Je telt pas m ee als je kinderen
hebt.En als je niet ouder wordt dan 35 jaar( de gem iddelde
levensverwachting op dit m om ent) heb je haast.D e m eisjes in deze
dorpen m oeten weleen gevoelvan uitzichtloosheid ervaren.Slechte
levensom standigheden,aids en de nog steeds dalende
levensverwachting".
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A anleiding tot de oprichting van de stichting "Geef de kinderen van M pongwe
een toekom st"
In Bem ba,de locale taal:
Peleniabana kukula aba ku m pongwe ubwikalo ubusum a ubwa kutanshi!
D e Stichting is een persoonlijk initiatief van Ton Korsten-Korenrom p,docente
aan de H ogeschoolZuyd,faculteit Verpleegkunde.Zij ging,na 30 jaar, in de
zom er van 2001 terug m aar A frika,en verbleef 5 weken in het M pongwe M ission
H ospitalin Zam bia.
Gedurende die 5 weken heeft ze geparticipeerd in de vele activiteiten die door
de m edewerkers van het ziekenhuis worden ondernom en om de
gezondheidssituatie van de bevolking in het M pongwe district te verbeteren.O ok
zet het ziekenhuis zich in voor de weeskinderen.Tijdens een bezoek aan de vele
com m unity-scholen groeide het idee bij haar om de situatie van deze kinderen te
verbeteren.Terug in N ederland opende zij een aparte girorekening en benaderde
fam ilie,vrienden en kennissen om gelden te doneren voor om onderwijs en
gezondheidszorg m eer toegankelijk te m aken voor deze kinderen.
In 2002 is besloten om een stichting op te richten.Er is contact opgenom en m et
de M pongwe Baptist A ssociation,werkgever van het ziekenhuis.A an hen zijn de
plannen voorgelegd.D it heeft in septem ber 2002 geleid tot het oprichten van de
stichting "Geef de kinderen van M pongwe een toekom st".Bij de uitvoering van
haar activiteiten weet de stichting zich gesteund door het Centrum O ntm oeting
der Volkeren te Cadier en Keer.
H et stichtingsbestuur
D e stichting :"Geef de kinderen van M pongwe een toekom st" bestaat uit een
dagelijks bestuur (voorzitter,secretaris en penningm eester) A lle m edewerkers
zetten zich in op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding .D e lopende
kosten van het project zijn in 2004 voor zover niet gesponsord,geheeldoor de
bestuursleden betaald.D itzelfde geldt voor reis en verblijfkosten van
bestuursleden naar m pongwe.
D e huidige bezetting is als volgt:
Voorzitter:
D e heer George Korsten,Jabeek.
Penningm eester:
M evrouw Gerda M uller,Lim bricht .
Secretaris:
M evrouw Ton Korsten-Korenrom p,Jabeek.
In januari2005 treedt een nieuw bestuur aan;dit om de onafhankelijkheid van
de stichting te waarborgen en zo in aanm erking te kunnen kom en voor
rangschikking artikel24 Successiewet 1956 als algem een nut beogende instelling.
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D oel van de stichting.
1.
O nderwijs en gezondheidszorg
D e Stichting" Geef de kinderen van M pongwe een toekom st" heeft tot doelde
weeskinderen in het district M pongwe een betere toekom st te bieden door de
toegankelijkheid tot het onderwijs en de gezondheidszorg te vergroten.Zij
financiert de onderwijskosten voor de kinderen,zoals de kosten van het
schooluniform ,het schoolgeld,schoenen en boeken.
2.
M ateriële ondersteuning
N aar aanleiding van het tweede bezoek aan M pongwe,in augustus 2003,heeft de
stichting besloten naast structurele hulp op het gebied van onderwijs en
gezondheidszorg t.b.v.de weeskinderen zich ook incidenteelin te zetten voor
m eer m ateriële zaken.H iervoor heeft zij in 2003 contact gezocht m et "W ilde
Ganzen N ederland". In 2004 zijn een aantalprojecten sam en m et W ilde Ganzen
gestart.( zie onder A ctiviteiten) A an het eind van het jaar heeft de stichting
eveneens contact gezocht m et N CD O (D e N ationale Com m issie voor
internationale sam enwerking en duurzam e ontwikkeling)
O ok N CD O gaat de stichting in 2005 ondersteunen.
3 Bewustwording
N aast deze concrete projecten richt de stichting zich ook op een andere
doelstelling.Zij wilnadrukkelijk ook een ontm oeting tot stand brengen tussen
N oord en Zuid.M et nam e door jongeren te betrekken bij haar acties en acties
gepaard te laten gaan m et inform atie uitwisseling,hoopt de stichting de
leefwereld van de jongeren en de solidariteit m et jongeren in
ontwikkelingslanden te vergroten.D eze ontm oeting tot stand brengen en elkaar
te laten delen in kennis en rijkdom is een doelstelling waar blijvend aandacht
voor gevraagd zalworden. In 2004 is deze doelstelling geconcretiseerd door
twee studenten van de Faculteit O nderwijs van de H ogeschoolZuyd te H eerlen
2 m aanden stage te laten lopen in M pongwe U pper Basic school.In 2005 zullen
twee studenten 3 m aanden stage gaan lopen in M pongwe.
O rganisatie van de stichting
Voor de uitvoering van de projecten werkt de Stichting sam en m et m edewerkers
van het M pongwe M ission H ospital,de scholen in de om geving van M pongwe en de
Vereniging CO V te Cadier en Keer,die een arts ter plekke heeft in het
ziekenhuisje.
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In M pongwe is op 17 januari2003 een com ité gevorm d dat verantwoordelijk is
voor de uitvoering van de activiteiten ter plekke.W e hebben het afgelopen jaar
ook m ogen ervaren hoe m oeilijk het is om dit structurele werk goed
georganiseerd te krijgen in M pongwe.H et com ité dat zorg draagt in M pongwe
voor de uitvoering van de activiteiten heeft twee belangrijke leden verloren als
gevolg van overlijden en verhuizing.H et laatste half jaar zijn daardoor niet de
benodigde rapportages gem aakt en activiteiten uitgevoerd.W e hebben hierover
tijdens ons bezoek aan M pongwe in septem ber 2004 indringend m et het com ité
gepraat.W e hebben Suzan,een Engelse vrijwilligster van VSO ( volunteer service
oversea) bereid gevonden om lid te worden van het com ité en ondersteuning
bieden bij de financiële en inhoudelijke adm inistratie.
W e streven er naar om in februari2005 ondersteuning te bieden aan 80
kinderen.
Eind decem ber 2004 is besloten een nieuw com ité te vorm en.W e hebben goede
hoop dat dit com ité vanaf begin 2005 operationeelgaat worden.
Team van vrijwilligers
In 2004 heeft de stichting te weinig een beroep kunnen doen op een team van
vrijwilligers van studenten van de faculteit O nderwijs en Verpleegkunde van de
H ogeschoolZuyd in verband m et stages van de studenten.In 2004 is er
geprobeerd via Freeflex vrijwilligers te m obiliseren voor activiteiten van de
stichting.D it heeft tot nu1 vrijwilliger opgeleverd.

Bezoek aan M ponge M ission H ospital en de Com m unityscholen in septem ber
2005
In septem ber 2004 is door Ton en George Korsten wederom een bezoek
gebracht aan M pongwe.H et doelvan het bezoek was de m ensen ter plaatse te
ondersteunen,m aar ook de situatie te analyseren en controle en bewaking van
gelden en goederen veilig stellen.Tevens werden de plannen voor de toekom st
besproken.
Tijdens een vergadering m et het com ité zijn de volgende zaken besproken en
besloten.
1. H et bieden van continuering van ondersteuning voor de huidige 50
weeskinderen
2. U itbreiden van het aantalleerlingen tot 80;
3. N aast structurele ondersteuning,ook m ateriële hulp bieden bij renovatie van
scholen en het ziekenhuis. H iervoor worden aparte acties gehouden.
4. Bespreking van het financieelrapport van het com ité.
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Conclusie van de bespreking was dat het com ité m eer transparantie ten toon
dient te spreiden wat betreft haar activiteiten en de financiën.
Tijdens het bezoek zijn wederom een aantalcom m unityscholen bezocht en zijn
m et M pongwe upper Basic schoolde ervaringen m et de 2 stagiaires van de
Faculteit O nderwijs van de H ogeschoolZuyd positief geëvalueerd
In 2005 gaan weer twee m annelijke stagiaires van de Pabo naar M pongwe.
Een uitgebreide verslaglegging van het bezoek vindt u in de nieuwsbrief van 5
decem ber op de website,
Indien u niet beschikt over een internetaansluiting zenden we u het verslag graag
toe.
Realisering van de doelstellingen in 2004
Structurele ondersteuning
1
O ndersteuning van de weeskinderen.
M et behulp van donaties ondersteunt het ziekenhuis de com m unity-scholen in de
om geving.Vanaf 2002 wordt ze hierin geholpen door de Stichting "Geef de
kinderen van M pongwe een toekom st".D e schooltjes worden nauwelijks
gefinancierd door de overheid,m aar in hoge m ate door de gem eenschap.H et
hele district om vat 22 scholen.H et gebied is im m ens groot en de scholen liggen
ver weg in de bush.Twee jaren geleden waren er op deze schooltjes 1260
weeskinderen.In 2003 is dat getalopgelopen tot boven de 1800.O f de m oeder
is dood,m aar m eestalis het de vader en som s
beiden.D e kinderen worden verzorgd door de
grootouders,oom ,tante of oudere zus.W anneer
de oudere kinderen overdag niet op hun jongere
zusjes of broertjes m oeten passen of de kost
m ee m oeten helpen verdienen,kunnen ze een
paar uur naar school.Tenm inste als ze de kosten
voor het onderwijs kunnen betalen.En dat is
m eestalniet het geval.D e onderwijskosten zijn per kind 55 € voor klas 1 t /m7
en 120 € voor klas 8 en 9
Sam en m et het com ité in M pongwe heeft de stichting besloten om per school5
weeskinderen te kiezen.Er zijn 6 schooltjes in de directe om geving van
M pongwe.In totaalzijn 50 weeskinderen gekozen
D e nam en van de schooltjes in de dorpen zijn:
M pongwe Basic School:
Kayenda Basic School:
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M ikata Basis School:
Shingwa Com m unity School:
M fulabunga Basis School:
M wanga Com m unity School:
H et aaantalscholen zalin 2005 m et twee worden uitgebreid.D it zijn de
scholen:
M pongwe high school
St.A ntonys basisschool.
N atuurlijk is het de bedoeling van het com ité om deze kinderen gedurende hun
gehele schoolperiode te ondersteunen.O m deze reden is gekozen om ook
leerlingen van de m iddelbare schoolte ondersteunen
Kinderen die m et goed gevolg de basisschooldoorlopen hebben en capaciteiten
hebben om voortgezet onderwijs te volgen krijgen op deze m anier de
m ogelijkheid hiertoe.
In septem ber 2004 is sam en besloten om voor het
schooljaar 2005 het aantalkinderen uit te breiden
tot 80.
2.
Incom e generating project in sam enwerking
m et de A ids/H iv afdeling van het ziekenhuis.
D e aanschaf van een m aism olen.
In Switivillage,een dorpje op 3 kilom eter van
M pongwe zorgen een 12 talvrouwen voor een honderdtalkleinkinderen.D e groep
is zeer goed georganiseerd.Er is een chairperson en een secretaris.Ze zorgen
voor hun eigen inkom en door groenten en granen te verbouwen.W at ze over
hebben verkopen ze op de plaatselijke m arkt.Van het aidsdepartm ent krijgen ze
een soort krediet,dat ze naderhand terug betalen. Ze hebben bewezen dat ze
voor zichzelf en hun kleinkinderen kunnen zorgen en willen hun activiteiten graag
uitbreiden en hun om zet vergroten. Via de aids-coördinator hebben ze bij de
stichting een voorstelingediend voor een m aïsm olen.
M et ondersteuning van W ilde Ganzen ,het bisdom Roerm ond heeft de
aidsafdeling een m aïsm olen kunnen aanschaffen voor deze vrouwen.D oor deze
aanschaf kunnen deze vrouwen hun eigen inkom en vergroten en beter in hun
bestaan voorzien.
3.
H et tekort aan basisschoolleraren is groot in Zam bia.A ls gevolg van de
aidsepidem ie,uitvaldoor ziekte,overlijden en de zorg voor andere
gezinsleden verliest het onderwijs elk jaar goede krachten.
In Kitwe volgen 2 jongeren uit M pongwe de opleiding tot basisschoolleraar.
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D it is m ogelijk geworden door acties die studenten van de PA BO van de
H ogeschoolH eerlen hebben georganiseerd.
2.
H et bieden van m ateriele ondersteuning
Contact m et en ondersteuning door wilde Ganzen
N aar aanleiding van de uitbreiding van de doelstelling,waarbij de stichting zich
ook inzet voor m eer m ateriële zaken,zoals de bouw en renovatie van het
ziekenhuis en de com m unity scholen,heeft zij contact in 2003 opgenom en m et
W ilde Ganzen.
In 2004 zijn m et behulp van W ilde Ganzen,in het kader van Jeugd voor Jeugd
acties,de volgende projecten ondersteund in M pongwe.
1.
A anschaf van een tweedehands landrover.
2.
Renovatie van Shingwa Basic school
1.

2.

D e tweede hands landrover
In junihadden we het benodigde bedrag van 12.500 euro bijeen de
landrover en de school.In augustus hoorden we dat het ziekenhuis en de
stafhuizen in de om geving grote waterproblem en had.Er kwam een
dringend verzoek om het bedrag voor de landrover te m ogen besteden
voor de aanschaf van 2 waterpom pen.W e hebben daar in overleg m et
W ilde Ganzen m ee ingestem d.H oewelhet geld door wilde Ganzen reeds in
augustus overgem aakt is,heeft het tot begin novem ber geduurd voordat
de waterpom pen gearriveerd en geïnstalleerd waren.Gelukkig hoorden we
dat het Engelse leger een oude am bulance ter beschikking heeft gesteld
voor M pongwe.
H et schooltje in Shingwa hebben we in septem ber 2004 weer bezocht.
D eze school is ondersteund door het Graaf H uyn College in Geleen en
basisschoolEsm oreit te Luttenberg.H et volgend jaar hopen we daar een
nieuw schoolgebouwtje aan te treffen.D e
renovatie is reeds begonnen!D it jaar gaan we
actie voeren voor het m eubilair zodat de
boom stronken waarop de kinderen nu nog
zitten vervangen kunnen worden door
schoolbankjes.H et aanleggen van m oestuinen
bij de schooltjes willen we het kom end jaar
uitbreiden.O ok het houden van geiten zien we
als belangrijk m iddelom ouders en kinderen
zelf bij te laten dragen in de schoolkosten.
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4.

M aterialen en m iddelen
D ankzij de alertheid van een aantalm edewerkers van de H ogeschoolZuyd
ontvangt de stichting regelm atig apparatuur en m aterialen.O ok in 2004
zijn er weer goederen naar M pongwe gegaan.D e bibliotheek van de
H ogeschoolZuyd heeft een aantaloude drukken m edische en
verpleegkunde boeken verstuurd naar CH A Z(Churches H ealth
O rganization Zam bia) die de m issieziekenhuizen en verpleegkundige
opleidingen onder haar hoede heeft. Via de N ederlandse Bank zijn 4
com puters naar M pongwe gegaan t.b.v.het ziekenhuis en de schoolin
M pongwe.In verband m et de beperkte m ogelijkheid voor vervoer zijn 6
com puters verkocht en de opbrengst is M pongwe ten goede gekom en.
Theriak apotheek te Schinveld heeft ook in 2004 weer m edicijnen
gedoneerd aan het ziekenhuis.

3
Bewustwording
D e stichting wilnadrukkelijk een ontm oeting tot stand brengen tussen N oord en
Zuid.M et nam e door jongeren te betrekken bij haar acties en acties gepaard te
laten gaan m et inform atie uitwisseling,hoopt de stichting de leefwereld van de
jongeren en de solidariteit m et jongeren in ontwikkelingslanden te vergroten. In
2004 is deze doelstelling geconcretiseerd door
twee studenten van de Faculteit O nderwijs 2
m aanden stage te laten lopen in M pongwe U pper
Basic school.O ok in 2005 zullen twee studenten 3
m aanden stage lopen in M pongwe.
In 2004 zijn ook weer een aantalbasisscholen en
een m iddelbare schoolbenaderd en is inform atie
gegeven over de leefwereld van de kinderen in
M pongwe.
Studenten van de Faculteiten Verpleegkunde en
O nderwijs hebben ook dit jaar het project onder
de aandacht gebracht tijdens de "Kennis in
bedrijf" dag op de H ogeschoolZuyd. O nder de slogan 'H ogeschoolZuyd ontm oet
Zuid' en 'kom eens naar de andere kant van de evenaar' krijgt het project
steeds m eer bekendheid binnen de H ogeschoolZuyd.
In het kader van het vastenactieproject voor 2005 zijn er in decem ber 2004
presentaties verzorgd voor M O V groepen Groenlo en Luttenberg.
D e com m unicatie en de logistiek
D e com m unicatie en de logistiek blijft een grote uitdaging voor de stichting.W e
vragen zoveelm ogelijk bezoekers,die vanuit N ederland vertrekken naar Zam bia,
om m aterialen m ee te nem en.
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In 2004 heeft de stichting ,sam en m et CO V via D PA m aterialen en com puters
verscheept naar Zam bia
D e telefonische verbinding m et M pongwe is erg slecht.D e telefoon kan voor
langere tijd buiten werking zijn.Com m unicatie m et M pongwe is dan onm ogelijk.
H et verzoek dat bij de M IVA begin novem ber is ingediend voor het verbeteren
van de com m unicatiem ogelijkheden is niet gehonoreerd.W e zien op dit m om ent
af van het onderzoeken van verdere m ogelijkheden van financiering van bushlink
in verband m et de steeds terugkerende kosten voor het ziekenhuis
W ebsite
www.m pongwe.nl is in m aart 2003 'live' gegaan.
D e kosten voor de website zijn tot april2004 gesponsord door de faculteit
Verpleegkunde van de H ogeschoolZuyd. H ierna heeft de provider ICM C een
groot deelvan de kosten gesponsord.

Fondsenwerving
Eind 2003 heeft de stichting contact gezocht m et Vastenactie N ederland.
H iervoor is ook contact gezocht m et een aantalM O V's.Vastenactie N ederland
heeft het Project erkend in die zin dat de M O V groepen in de Gem eentes
Groenlo,Beltrum ,lievelde,Luttenberg,M arienheem en H aarle hun opbrengsten
van de vastenactie 2005 ten goede kunnen laten kom en voor M pongwe.H et
dekenaat van Brunssum heeft via het bisdom Roerm ond een bedrag van 5000
Euro van de opbrengst van de vastenactie in 2005 toegezegd.
In 2005 zalgepoogd worden de fondsenwerving uit te breiden.N aast W ilde
Ganzen zalN CD O in 2005 de stichting ondersteunen.
D onoren
N aast de tientallen donaties van trouwe particulieren,wilde stichting m et nam e
een aantal organisaties noem en die in 2004 de stichting hebben ondersteund,te
weten:
1.
H et m issiebureau van het Bisdom Roerm ond;
2500
2.
D e W eldadige Stichting Jan de Lim pens te O irsbeek;
1000
3.
H et Graaf H uyn college te Geleen
2500
4.
Vica Groenlo
1000
5.
Stichting VIN centrum te A rnhem
2000
6.
Rotary club te H oensbroek.
500
7.
Stichting Sam enwerking H eerlen
1000
8.
KBS W illibrord Bergschenhoek
600
9.
H aksteen D esign te A lm elo
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Financieel verslag 2004 Stichting 'geef de kinderen van M pongwe een
toekom st'
Inkom sten 2004 in Euro

U itgaven in Euro

Financiële situatie 2004
Inkom sten
Boeksaldo 31-12-2003
1.Collecten
- Parochie N eede
2.M ailing-acties
- Vica Groenlo
1000
- Vincentrum A rnhem
2000
- Bisdom Roerm ond
2500
- Rotary H oensbroek
500
- St.sam enwer.H eerlen 1000
----------Totaalm ailing
3.Giften en schenkingen
- O verschrijvingen giro
4.D onaties
- Periodieke overschrijvingen
5.O verige activiteiten
- Graaf H uyn College
6.Resultaat verkopen
artikelen en/of gebruikte
goederen6 com puters
Totaalbaten uit
fondsenerving
N aar kapitaalrekening

U itgaven
€ 8.785,95
1.Terugstorting aan N uon

465,69

231,78
2.Via W ilde Ganzen
naar M pongwe

5815,00

3.M pongwe Baptist A ss.

2009,50

7000,00

4427,32
630,00
2500,00

600,00
--------15.389,10

5000,00
----------

Saldo 31 decem ber 2004 giro

10.924,96
Totaaluitgaven

Resultaat 31
D ecem ber 2004

8.290,19

15.924,96
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Toelichting:
N aast het bedrag van euro 5815 dat via W ilde Ganzen aan M pongwe is
overgem aakt,hebben verschillende scholen actie gevoerd voor M pongwe en
rechtstreeks het bedrag overgem aakt aan W ilde Ganzen.Zo kon W ilde Ganzen in
julide volgende bedragen overm aken naar M pongwe op bankrekening 13-1430515
van de Barclays Bank in luanshya.
O p 27 juli2004
6300,00
voor de aanschaf van 2 pom pen
O p 27 juli2004
2500,00
voor de renovatie van de Schoolin
Shingwa
O p 8 septem ber 2004
2849,.56
voor een m aïs m olen t.b.v.de vrouwen in
Switi
-------Totaal
11.649,56
1.

2.

3.

Scholen die acties hebben gevoerd voor de stichting m aken het bedrag
rechtstreeks over aan W ilde Ganzen.D eze bedragen kom en dus niet op
rekening van de stichting.
In 2003 is door N uon per abuis een bedrag van in totaal€ 465,69
overgem aakt.D it bedrag is teruggevorderd door N uon en teruggestort
door de stichting in januari2004.
A lle ontvangen giften kwam en zonder inhouding van kosten ten goede aan
de projecten in M pongwe

D e jaarrekening is gecontroleerd en goedgekeurd door GIBO groep accountants
en A dviseurs.M et dank aan M r.j.D aem en,accountant te Bingelrade

CBF
D e stichting presenteert de goedgekeurde jaarcijfers aan het CenraalBureau
Fondsenwerving.Een keur van deze organisatie is niet aangevraagd in verband
m et de hoge kosten.
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Transparantie
D e stichting ervaart bij het afleggen van verantwoording van de besteding van
de gelden in M pongwe te weinig transparantie.H et heeft veelm oeite gekost om
de afrekeningen in bezit te krijgen.H et is niet m oeilijk te garanderen dat het
geld dat in N ederland geworven wordt voor de volle 100% naar M pongwe gaat.
Veelm oeilijker is het te garanderen dat in M ponge de gelden besteed worden
aan de projecten waarvoor het bestem d is.
H et kost veelm oeite om inzicht te krijgen in de financiën D e stichting heeft
aangedrongen op het openen van een apart account in Zam bia enkelVoor de
stichting.D it zalin het begin van 2005 geëffectueerd worden.D it is ook de
reden dat de gelden voor de nieuwe projecten nog niet overgem aakt zijn naar
M pongwe.

Beleid 2005
H et beleid van de stichting is om een structurele bijdrage te leveren aan het
toegankelijk m aken van het onderwijs en gezondheidszorg voor de weeskinderen
in het M pongwe district.Projecten die we in M pongwe in 2005 willen
ondersteunen zijn:
• D e onderwijskosten voor de weeskinderen(boeken,schoenen,uniform ,
schoolgeld)
• D e renovatie van het de tuberculose afdeling
• D e renovatie van het voedingscentrum
• A ids-voorlichting en training van vrouwelijke vrijwilligers.
• D e renovatie van schooltjes.
N aast het verkrijgen van gelden voor bovengenoem de projecten ligt het focus
van de stichting ook op het tot stand brengen van een ontm oeting tussen N oord
en Zuid.M et nam e wilde stichting jongeren betrekken bij haar acties en acties
gepaard laten gaan m et inform atie uitwisseling.D e stichting hoopt op deze
m anier de leefwereld van de jongeren te verbreden en de solidariteit m et
jongeren in de ontwikkelingslanden te vergroten.Een ontm oeting tot stand
brengen tussen de leefwereld hier en in A frika en elkaar te laten delen in kennis
en rijkdom is een doelstelling waar blijvend aandacht voor gevraagd zalworden.
D e stichting wilin 2005 tevens actief op zoek gaan naar onkostensponsoring.
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D ankwoord
N am ens de m edewerkers van het ziekenhuis en de scholen,het com ité,de
kinderen van M pongwe en het bestuur bedanken wij alle m ensen hartelijk die
zich hebben ingezet en/of die hebben gedoneerd.
M et trots kunnen we weer zeggen dat de donaties voor de volle 100% aangewend
zijn worden voor M pongwe.O verheadkosten in N ederland zijn in 2004 geheeluit
eigen m iddelen van het bestuur betaald.
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O verzicht Baten en lasten 2004
Baten uit eigen fondenwerving
1. Collecten

€

231, 78

2. M ailing-acties

7000,00

3. Giften en schenkingen
4. D onaties

4427,32
630,00

5. O verige activiteiten

2500,00

6. Resultaat verkopen artikelen en/of gebruikte goederen
Totaalbaten uit fondsenwerving
Beschikbaar voor de doelstelling

600,00
15.389,10
15.389,10

Besteding aan de doelstelling
Saldo 31 decem ber 2004
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