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Inleiding
Voor u ligt de neerslag van het werk van de stichting “Geef de kinderen van
Mpongwe een toekomst” van het afgelopen jaar. Het jaar 2006 is een belangrijk
en succesvol jaar geweest voor zowel de stichting in Nederland als in Zambia.
Voor de stichting in Zambia was 2006 het eerste jaar dat zij volledig
onafhankelijk opereerde. Sinds juli 2005 ontving het comité in Mpongwe 34
aanvragen voor ondersteuning, waarvan zij er 7 hebben voorgelegd aan de
stichting in Nederland voor ondersteuning. Op 4 november 2006 heeft zij haar
eerste algemene jaarvergadering gehouden in aanwezigheid van haar koninklijke
hoogheid chieftainess Lesa. In haar speech bedankte zij de donoren in
Nederland en prees de stichting en de comitéleden voor hun bijdrage aan de
ontwikkeling in Mpongwe. Ze moedigt alle aanwezigen aan om ook in de toekomst
de samenwerking voort te zetten.
Maar ook voor de stichting in Nederland is het een intensief jaar geweest. Een
jaar waarin het werk weer groeide. Dat is zichtbaar in het aantal projecten
waarin we actief zijn in Mpongwe. Het is ook een jaar waarin met behulp van
subsidie van Xplore, op grotere schaal dan voorheen, studenten van de
Hogeschool Zuyd, een stage of afstudeerproject in Mpongwe uitvoerden. Er is
een intentieverklaring ondertekend tussen het District Development
Coordinating Committee in Mpongwe en de foundation “Give the children of
Mpongwe a future” in Mpongwe. Hierbij werkt de stichting in Nederland nauw
samen met de Kenniskring Duurzame Ontwikkeling van de Hogeschool Zuyd.

“The Executive Committee had another busy year - in
addition to the AGM, it held four quarterly meetings
at which a total of 23 new project proposals were
reviewed. During the year we agreed that it was more
appropriate to purchase materials in stages for the
funded projects rather than giving cash to the
project committees. This allows us to be involved at
every stage of a project and assists us with better
monitoring of the ongoing progress”. (annual
report2006, (Susan Hutton, treasurer)

( Het uitvoerend comité in mei 2006 tijdens het bezoek van
Ton en George Korsten)

We wensen u en de stichting een kansrijk 2006 toe.
Namens het bestuur,
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Ton Korsten-Korenromp
Uit de nieuwsbrief van mei 2006 door Ton Korsten-Korenromp
“Voor de vierde keer bezoeken we Shingwa. Deze keer bewonderen
we de complete nieuwbouw van drie klaslokalen. De bevolking is in
grote getale toegestroomd om de inwijding van de nieuwe lokalen nog
eens dunnetjes over te doen in ons gezelschap. We worden hartelijk
verwelkomd door het oudercomité, de leerkrachten en het bouwteam.
Ze zitten achter de grote tafel met daarop zowel de Zambiaanse als
de Nederlandse vlag. Er volgen diverse toespraken waarin het hele
bouwproces met alle mee- en tegenvallers de revue passeert. Ik ben
telkens weer verwonderd over het gemak en de verve waarmee de
Zambianen en vooral de vrouwen voor de vuist weg hun zegje doen.
De oude school in Shingwa 2003
Het resultaat mag er wezen. Een prachtig nieuw gebouw, tot stand
gekomen door een goede samenwerking tussen de lokale bevolking, het onderwijzend personeel,
de Mpongwe District Education Board en de stichting. We
laten de mooie tekeningen achter die de kinderen van de
basisschool uit Luttenberg voor hun leeftijdsgenootjes in
Afrika hebben gemaakt.
Ook hier worden we uitgenodigd om
gezamenlijk de Nsima maaltijd te
gebruiken, die de vrouwen uit het dorp
voor ons klaargemaakt hebben. In de
loop der jaren hebben we zowel hier in
Nieuwbouw in Shingwa2006
dit dorp als in andere dorpen van de
vrouwen en kinderen foto’s gemaakt die
we hebben opgestuurd naar Susan die ze tijdens haar bezoeken aan de
verschillende projecten uitdeelt. Altijd weer een zoektocht om de mensen
terug te vinden. Maar overal waar je komt bedanken de vrouwen ons voor de
opgestuurde foto’s.
De volgende dag bezoeken we de Ibenga Area Gender Association. Dit centrum heeft bij de
stichting een verzoek tot ondersteuning ingediend voor het opzetten van een vakopleiding voor
jongeren. Jongeren kunnen hier in de toekomst een vak leren zoals timmeren, metselen, meubels
maken en naaien. Tijdens ons bezoek worden we door de gehele gemeenschap, vrouwen, mannen,
kinderen, al dansend en zingend naar de plek geleid waar het centrum gebouwd zal worden.
Jongens zijn aan het drummen en al snel worden we opgenomen en dansen we mee met de groep.
De aids dramagroep geeft een voorstelling; ook al wordt er enkel Bemba gesproken en begrijpen
we hooguit dat de boodschap betrekking heeft op de overdracht van hiv/aids van moeder op kind,
uit de reacties en de mimiek van de spelers leiden we af dat een ieder de boodschap begrijpt en
geniet van de wijze waarop het gebracht wordt. Ook hier weer een hele ceremonie met diverse
toespraken. De bevolking laat ons vol trots de voorbereidingen voor de bouw zien. De stenen die
ze zelf gebakken hebben en het zand om te metselen.
Dit is telkens een voorwaarde die de stichting stelt om
te kunnen starten met een project. De bevolking moet
duidelijk hun eigen bijdrage laten zien in de vorm van zelf
gebakken stenen en de levering van zand. Op het einde
van de ceremonie worden we weer uitgenodigd om de
maaltijd samen te gebruiken in één van de hutten, waar
we met meer dan 10 personen dicht op elkaar, de
zoveelste Nsima maaltijd met kip gebruiken. Bord op de
George nodigt een kind uit om te
dansen
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schoot, eten met je vingers en zorgen dat je ze niet verbrandt aan de hete Nsima!
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2.
Aanleiding tot de oprichting van de stichting "Geef de kinderen van
Mpongwe een toekomst"
In Bemba, de locale taal:

Peleni abana kukula aba ku mpongwe ubwikalo ubusuma ubwa kutanshi !
De Stichting is een persoonlijk initiatief van Ton Korsten-Korenromp, docente
aan de Hogeschool Zuyd, faculteit Verpleegkunde. Zij ging, na 30 jaar, in de
zomer van 2001 terug maar Afrika, en verbleef 5 weken in het Mpongwe Mission
Hospital in Zambia.
Gedurende die 5 weken heeft ze geparticipeerd in de vele activiteiten die door
de medewerkers van het ziekenhuis worden ondernomen om de
gezondheidssituatie van de bevolking in het Mpongwe district te verbeteren. Ook
zet het ziekenhuis zich in voor de weeskinderen. Tijdens een bezoek aan de vele
community-scholen groeide het idee bij haar om een
stichting op te richten met als doel de situatie van deze
kinderen te verbeteren. De uitvoering van de projecten
in Zambia was in handen van een uitvoerend comité in
Mpongwe. De stichting is in november 2005 door
Zambiaanse regering erkend en geregistreerd onder
onder de naam “Give the children of Mpongwe a
future”(Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst)
number ors/102/96/12c/o po box 90096 Luanshya en
heeft een eigen bankrekening in Zambia bij de Standard
Chartered bank in Luanshya. Bij geldtransacties zijn
altijd 2 handtekeningen nodig. De penningmeester van
de stichting is een volledig bevoegde accountant,
Schotse vrijwilligster met meer dan 10 jaar ervaring in
Groot-Brittannië.
3.
Doelstellingen en beleid van de stichting.
Onderwijs en gezondheidszorg
De Stichting" Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst" stelt zich tot doel
de kinderen van Mpongwe (Zambia) door middel van scholing en gezondheidszorg
een toekomstperspectief te bieden. Zij verricht hiertoe handelingen die met het
voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen
zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het inzamelen
van gelden door middel van vrijwillige bijdragen en het verrichten van onderzoek
naar de wijze waarop het doel van de stichting verwezenlijkt kan worden door
onderzoek ter plaatse. (Uit artikel 1 en 2 statuten van de stichting; 12-09-2002).
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De stichting werkt in Mpongwe heel bewust samen met de stichting ter plekke.
Hierbij doen we een beroep op ieders verantwoordelijkheid, zowel hier en daar.
Telkens weer leren we hierdoor van elkaar en groeien we beiden.
Achtergrond
Zambia is één van de landen in Afrika die het
meest getroffen is door de aids/hiv epidemie. De
epidemie veroorzaakt een grote aanslag op het
gezondheidssysteem, de gemeenschap, gezinnen
en individuen. De HIV-prevalentie onder
volwassenen in de leeftijd tussen 15 en 49 jaar is
rond 20%. 80% van de bevolking leeft onder de
Mirjam Shamfuti 2001( 16 jaar)en haar broertjes
armoedegrens. Er zijn op dit moment 5000
en zusjes, waar ze dagelijks de zorg voor heeft.
weeskinderen in het Mpongwe district.
Hoewel de deelname aan het onderwijs in Zambia sterk verbeterd is, en er
steeds meer meisjes naar school gaan is het aantal uitvallers ( de drop-outs ) ook
erg hoog. De uittocht van jongeren begint zo vanaf 10 jaar. Vooral de meisjes
hebben het zwaar in de laatste klassen van het
basisonderwijs en de middelbare school. Ze
worden vaker van school gehaald bij ziekte in de
gezinnen, moeten na schooltijd veel huishoudelijk
werk verrichten en in de oogsttijd meehelpen op
het land. Zwangerschap (dikwijls onvrijwillig als
gevolg van misbruik) is één van de belangrijkste
oorzaken van drop-outs.
(Yaled , 16 jaar)

Materiële ondersteuning
Naar aanleiding van het tweede bezoek aan Mpongwe, in augustus 2003, heeft de
stichting besloten naast structurele hulp op het gebied van onderwijs en
gezondheidszorg t.b.v. de weeskinderen zich ook incidenteel in te zetten voor
meer materiële zaken. Het gaat voornamelijk om renovatie en uitbreiding van
community scholen en renovatie van het ziekenhuis. Hierbij is altijd sprake van
duurzame investeringen.

Bewustwording
Naast deze concrete projecten richt de stichting zich ook op een andere
doelstelling. Zij wil nadrukkelijk ook een ontmoeting tot stand brengen tussen
Noord en Zuid en mensen in beweging brengen. Dit tracht zij te bereiken door in
het bijzonder jongeren in Nederland te betrekken bij haar acties, acties
gepaard te laten gaan met informatie uitwisseling en studenten de mogelijkheid
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te bieden een stage te lopen in Mpongwe. Hiermee hoopt de stichting de
leefwereld van de jongeren in Nederland en de solidariteit met jongeren in
ontwikkelingslanden te vergroten. Deze ontmoeting tot stand brengen en elkaar
te laten delen in kennis en rijkdom is een doelstelling waar blijvend aandacht voor
gevraagd zal worden.
Bijdrage leveren aan armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling in het
Mpongwe district
De stichting streeft er naar om in Mpongwe een bescheiden bijdrage te leveren
aan armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. Deze doelstelling tracht zij te
realiseren door zich te richten op onderwijs( van basisonderwijs tot
beroepsonderwijs) , arbeid en inkomen ( het stimuleren en opzetten van 'income
generating projects' vooral voor vrouwen en kansarme jongeren),
basisvoorzieningen ( gezondheidszorg) en kennisuitwisseling. Met betrekking tot
dit laatste aspect wil zij ingaan op maatschappelijk relevante vragen in Mpongwe
en deze vertalen naar onderzoeksvragen. De stichting zal hierbij samenwerken
met het Mpongwe District Developing Co-ordinating Committee(DDCC) en de
Kenniskring Duurzame Ontwikkeling van de Hogeschool Zuyd.
We hopen hiermee samen een duurzame verbetering van de leefomstandigheden
te bereiken, dat uiteindelijk leidt tot wederzijds zelfrespect en tot
zelfredzaamheid van de inwoners van Mpongwe.
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Aansluiting bij de millenniumdoelen
Met de nadruk op onderwijs, arbeid en inkomen basisgezondheidszorg, en
duurzame ontwikkeling sluit de stichting "Geef de kinderen van Mpongwe een
toekomst" aan bij de millenniumdoelen die in 2002 door de lidstaten via de
millenniumverklaring ondertekend zijn en waarbij de lidstaten gezamenlijk
beloofden zich optimaal in te zullen zetten om de acht doelen waar te maken in
2015.
De 8 millennium doelen zijn:
 Het uitbannen van extreme armoede en honger
 Basisonderwijs voor iedereen
 Het stimuleren van 'gender-equality en empowerment' van vrouwen
 De kindersterfte met tweederde verlagen
 De verspreiding van ziektes als aids en malaria tot staan brengen
 Het verbeteren van de kraamzorg en het aantal vrouwen dat sterft op het
kraambed met driekwart verlagen
 Creëren van een gezonde leefomgeving, zoals schoon drinkwater en
sanitaire voorzieningen
 Een wereldwijze samenwerking tot stand brengen; eerlijke handel,
schuldenlastverlichting en meer ontwikkelingshulp
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4.

Organisatie van de stichting

Organisatie in Nederland.
De stichting maakt een gestage ontwikkeling door.
De voorzitter van de stichting, tevens oprichtster van de stichting, is nog steeds
de centrale persoon in de organisatie in Nederland. Zij neemt het grootste deel
van de fondsenwerving op zich, verzorgt de voorlichting, communicatie met
achterban, donoren en subsidiegevers. Zij maakt de nieuwsbrieven en verzorgt
de rapportages naar de subsidiegevers. In feite doet ze alle uitvoerende
activiteiten om de doelstellingen van de stichting te realiseren. In 2006 is zij bij
een aantal taken op het gebied van fondsenwerving en voorlichting ondersteund
door het bestuur en de adviseurs.
Organisatie in Zambia
De uitvoering van de projecten in Zambia is in handen van een uitvoerend comité
in Mpongwe. Tot mei 2005 viel dit comité nog steeds onder de
verantwoordelijkheid van de Mpongwe Baptist Assiocciation. Dit is zo gegroeid
omdat de Mpongwe Baptist Association een counterpart was van het Centrum
Ontmoeting der Volkeren, de NGO die op dat moment een arts uitgezonden had
naar Mpongwe. De gelden werden steeds overgemaakt naar een apart account van
het MBA.
In mei 2005 is tijdens een bezoek aan Mpongwe en na uitvoerig gesproken te
hebben met verschillende actoren in het district, gebleken dat door de groei van
de activiteiten van de stichting de uitvoering niet meer gemanaged kon worden
door een kleine plaatselijke organisatie zoals de Mpongwe Baptist Association.
Bovendien bleek dat de MBA onvoldoende transparant was, wat betreft de
uitvoering van haar activiteiten en de financiële afhandeling ervan. In 2005 is
een nieuw comité opgericht bestaande uit vertegenwoordigers van de sector
gezondheidszorg, de bevolking, onderwijs, het district, district Aids task force,
de MBA en de chief. De penningmeester
Susan Hutton, is een volledig bevoegd
Schotse accountant met meer dan 10 jaar
ervaring. De stichting is in november 2005
door Zambiaanse regering erkend en
geregistreerd onder de naam “Give the
children of Mpongwe a future”(Geef de
kinderen van Mpongwe een toekomst)
number ORS/102/96/12c/o po box 90096
Susan Hutton, contactpersoon en van onschatbare waarde
voor de stichting
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Luanshya en heeft een eigen bankrekening in Zambia.
Het uiteindelijke resultaat is meer transparantie en een duidelijke verdeling van
bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Bovendien zal de lokale kennis van de
leden het besluitvormingsproces positief beïnvloeden.
De belangrijkste taken van het uitvoerende comité in Zambia zijn:
 De binnengekomen aanvragen voor ondersteuning vanuit de bevolking, na
het afleggen van ‘site-visits’, beoordelen en voorleggen aan de stichting in
Nederland.
 Het monitoren van het proces van uitvoering van de goedgekeurde
projecten.
 Het maken van financiële en inhoudelijke tussen- en eindrapportages van
elk project.
 Het verzorgen van de 3-maandelijkese rapportages aan het DDCC en de
stichting in Nederland.
 Het afleggen van verantwoording over de bestede gelden
 Contact onderhouden met de stichting in Nederland.
Alle comitéleden, uitgezonderd Susan Hutton, zijn vrijwilligers en ontvangen
enkel een vergoeding wanneer zij meer dan 3 uur onderweg zijn voor het
bezoeken en monitoren van de projecten. Na afloop van het contract van Susan
Hutton voor VSO bij het Mpongwe Mission Hospital, verviel ook de mogelijkheid
voor Susan Hutton om voor 2 dagen per week vrijwilligerswerk te doen in de
community. Door de toename van het aantal projecten in Mpongwe en het werk
dat dit met zich meebracht bleek het onmogelijk voor het huidige comité dit
werk in de vrije tijd ernaast te doen. Susan Hutton heeft aangeboden het werk
voor de stichting voort te willen zetten in Mpongwe. Het bestuur van de stichting
is overeengekomen met haar dat zij voor 3 dagen per week en 3/5 deel van haar
vroegere lokale salaris(VSO-salaris) haar werkzaamheden ten behoeve van de
stichting kan verrichten. Dit komt neer op een vergoeding van 4800 euro per
jaar, inclusief verzekering, huisvestingkosten verblijfsvergunning etc.

Het stichtingsbestuur
De stichting: "Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst" bestaat uit een
dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester). Het bestuur is
gekozen voor een periode van 2 jaar. Alle bestuursleden zetten zich in op
vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding. De lopende kosten van het project
zijn in 2006, voor zover niet gesponsord, geheel door de initiatiefneemster en
echtgenoot betaald. Ditzelfde geldt voor reis en verblijfkosten naar Mpongwe.
Reden voor het niet bezoldigen van de bestuursleden is dat de stichting zoveel
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mogelijk de ontvangen gelden ten goede wil laten komen voor de projecten in
Mpongwe.
De huidige bezetting is als volgt:
Voorzitter:
Mevrouw Ton Korsten-Korenromp, Jabeek
Tevens senior docent aan de faculteit Gezondheid en Zorg,
Master opleiding Advanced Nursing Practice van de
Hogeschool Zuyd.
Penningmeester: Mevrouw Karin van Anrooy, Jabeek
Tevens werkzaam als….. .
Secretaris:
Mevrouw Lucienne Heijnen, Geleen.
Tevens werkzaam bij de Jeugdzorg
Adviseurs:

De heer Ruud Heijnen
Tevens senior docent aan de faculteit Gezondheid en Zorg,
van de Hogeschool Zuyd.
De heer George Korsten
Gepensioneerd. Voorheen Lid van het College van Bestuur van
Hogeschool Limburg.

Het nieuwe bestuur in Nederland heeft in 2006 3x vergaderd. Daarnaast is er
regelmatig contact via e-mail. De belangrijkste onderwerpen tijdens de
bestuursvergaderingen zijn geweest.
Concept Jaarverslag 2006
Lopende projecten
Voorbereiding bezoek aan Mpongwe in april 2006
Vergoeding Susan Hutton
Notulen vergadering van het uitvoerend Comité in Mpongwe.
Beleid voor de toekomst
Fondsenwerving
Donateurs zijn enorm belangrijk om de doelstelling van de stichting te realiseren.
De stichting tracht zoveel mogelijk structurele donoren te verwerven. Deze
doneren een vast bedrag per maand of jaar en dragen daartoe bij aan de
continuïteit van het onderwijsproject. Echter met de huidige bezetting is het
onmogelijk actief aan fondsenwerving te doen en is het vooral van belang de
huidige donoren en ondersteunende organisaties te behouden. Dit is een situatie
waarop het bestuur zich het komend jaar zal moeten beraden.
Fondsenwerving op concrete projecten vindt vooral plaats als projecten
ondersteund worden door organisaties zoals Wilde Ganzen, NCDO en
Vastenactie.
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Eind 2003 heeft de stichting contact gezocht met Vastenactie Nederland.
Vastenactie Nederland/ Cordaid heeft het project erkend en een aantal MOV
groepen en parochies in Luttenberg, Marienheem en Haarle, Heeten, Nieuw
Heeten en Holten hebben hun opbrengsten van de vastenactie 2006 ten goede
laten komen voor Mpongwe.
In 2007 zal Vastenactie Nederland/ Cordaid het project wederom ondersteunen.
De totale inkomsten aan fondswerving bedroeg dit jaar € 49.418,68 , tegen €
1293,76 aan kosten fondsenwerving voor dit jaar Dit is nog geen 4% van de
inkomsten
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De communicatie en de logistiek
Transport, communicatie en logistiek blijven een groot probleem voor zowel het
Nederlandse comité als het uitvoerende comité in Mpongwe.
Het Mpongwe district is een zeer ruraal gebied dat 8000 km2 omvat en een
bevolking heeft van bijna 70.000 inwoners. Er is beperkt transport beschikbaar
en het uitvoerende comité is genoodzaakt een landrover te huren om de
projecten in de omgeving te kunnen bezoeken. Dit brengt hoge kosten met zich
mee. De benzineprijs en de Zambiaanse Kwacha zijn dit jaar enorm gestegen in
Zambia. Dat betekent dat de euro 25% minder waard is geworden en we met de
euro minder kunnen doen. Deze stijging heeft geduurd tot de verkiezingen in
september 2006. Op dit moment is de Kwacha weer op haar normale waarde.
Er is vaste telefoon en mobiel telefoneren is mogelijk; echter de vaste lijn is
volstrekt onbetrouwbaar. Met de komst van een nieuwe provider is het bereik
voor de mobiele telefoon sterk verbeterd. Mpongwe beschikt niet over e-mail en
internet. Dit is mogelijk in Luanshya, op een afstand van een uur rijden Het
uitvoerende comité heeft geen permanent kantoor ter beschikking maar gebruikt
op dit moment de faciliteiten van de basisschool.
Communicatie met de achterban.
De stichting vindt het belangrijk om haar contact met de achterban en
belanghebbenden goed te onderhouden en uit te breiden. Zij heeft hier in 2006
verschillende activiteiten voor ondernomen.
Contact met de media
Tijdens acties, zoals de Vastenactie 2006, zijn samen met MOV-groepen
persberichten opgesteld, aangeboden aan en geplaatst in huis-aan-huis-bladen,
parochieblaadjes, regionale kranten en lokale TV stations. Na afloop van de
acties zijn de resultaten via deze media gepubliceerd.
Contact met donoren en sponsoren
Donoren worden op verschillende manieren betrokken bij en geïnformeerd over
de activiteiten de stichting.
Versturen van bedankbrieven aan donateurs per post
Nieuwsbrieven en jaarverslagen worden verstuurd aan donateurs per post of per
e-mail al naar gelang de voorkeur
Het jaarverslag en de nieuwsbrieven zijn voor iedereen gratis toegankelijk op de
website.
De website van de stichting www.mpongwe.nl is een belangrijk middel om
geïnteresseerden te informeren over de stichting. De website wordt regelmatig
van up-dates voorzien
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Er is een aparte link voor sponsoren en subsidiegevers op de website. Sponsoren
en subsidiegevers krijgen de vraag of ze een link of vermelding op de website
willen. Hiervan maken op dit moment 7 organisaties gebruik
Door middel van financiële en inhoudelijke rapportages wordt verantwoording
afgelegd over de gefinancierde projecten. In de vastenactieperiode heeft de
stichting presentaties gehouden in de parochies en op scholen. Er is een aparte
folder voor dit project ontwikkeld.
Subsidiegevers zoals NCDO, Wilde Ganzen en Vastenactie ontvangen
rapportages en financiële verantwoording over de projecten die zij
ondersteunen.
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5.
Resultaten en realisering van de doelstelling
In 2006 is door de stichting in Zambia Є 40.500,00 aan de projecten in Mpongwe
besteed. Een toename van Є 7.500 ten opzichte van het jaar 2005.
A.
Onderwijs en gezondheidszorg
Het betreft de volgende projecten
Ondersteuning van weeskinderen in het Mpongwe district
Doel van het project
Kinderen, jongens én meisjes, hebben het recht om onderwijs te volgen.
Onderwijs realiseren voor minderbedeelde kinderen is nog steeds de kerntaak
van de stichting. Onderwijs helpt deze kinderen zich te bevrijden uit de armoede
en geeft hen zelfrespect en waardigheid. Het naar school laten gaan, vooral van
meisjes heeft voor de stichting prioriteit. Meisjes worden vaak als eerste van
school gehaald bij ziekte van ouders, om op het land te werken of om op jongere
broertjes en zusjes te passen. Als vooral meisjes leren lezen en schrijven krijgen
zij en hun latere gezinnen toegang tot informatie over gezondheidszorg, HIV en
Aids en reproductieve gezondheid.
Basis en middelbaar onderwijs
Dit project is gestart in 2002 met de ondersteuning van 20 weeskinderen en
kansarme kinderen. Op dit moment ondersteunt de stichting 99 kinderen,
verdeeld over 9 scholen. Van deze 99 kinderen verblijven 14 middelbare
scholieren op kostschool. 4 leerlingen volgen wegens gebrek aan plaatsen op de
Mpongwe Secondary School, onderwijs op een middelbare school in Luanshya en
Masaiti in de Copperbelt provincie.
De stichting ondersteunt de kinderen in principe van groep 1 tot en met groep 12.
Kinderen die de capaciteit hebben om een vervolgopleiding te volgen, kunnen een
aanvraag hiervoor indienen bij de
stichting. De namen van de scholen in de
dorpen zijn:
Mpongwe Upper Basic School
Kayenda Basic School
Mikata Basis School
Shingwa Community School
Mfulabunga Basis School
Chawama Community School
Bilima Community school
Kinderen van Kayenda Op een meegenomen kaart
Mpongwe Secondary school
van National Geographic wordt aangewezen waar
Musangashi Community school
Zambia ligt.
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Eindexamenkandidaten Mpongwe Secondary school

Een van de uitgangspunten van de
stichting is om kinderen gedurende hun
gehele schoolperiode te ondersteunen. Om
deze reden is gekozen om ook leerlingen
van de middelbare school te ondersteunen.
Kinderen die met goed gevolg de
basisschool doorlopen hebben en
capaciteiten hebben om voortgezet
onderwijs te volgen, krijgen op deze
manier de mogelijkheid hiertoe.

Het is een zeer arbeidsintensief project,
maar ook een dankbaar project. Arbeidsintensief omdat de kinderen de
vergoeding in natura ontvangen, zoals uniformen, schoenen, boeken en pennen.
Het bezoeken van de scholen door het plaatselijke comité, het aanmeten van de
uniformen en de schoenen, het bestellen en weer bezorgen van de benodigdheden
bij de kinderen neemt veel tijd in beslag. Enkel de bijdrage voor het oudercomité
wordt aan de school betaald.
Het uitvoerende comité in Mpongwe stimuleert de
bevolking om per school een comité op te zetten,
bestaande uit ouders, onderwijzers en leerlingen.
Zij selecteren de kinderen die voor ondersteuning
in aanmerking komen. Ook het koppelen van de
ondersteuning aan 'income generating projects',
zodat de kinderen leren om in de toekomst in hun
eigen onderhoud te voorzien en niet afhankelijk
Vegetable garden Mpongwe Secondary school ;
te worden van de stichting, is in dit project een
an income generating project
belangrijk gegeven.
Ook dit jaar zijn 10 leerlingen extra ondersteund wat betreft de examengelden
voor groep 7, 16 leerlingen voor groep 9 ( intermediate exam) en 2 kinderen voor
groep 12( school certificate).
De resultaten van de leerlingen die toelatingsexamen gedaan voor groep 7 en
groep 9 waren uitstekend. Daarentegen waren de resultaten van de7 leerlingen
die in 2006 eindexamen voor de middelbare school hebben gedaan, zeer
teleurstellend. Alle 7 leerlingen hadden een herexamen. In reactie op deze
teleurstellende resultaten heeft het uitvoerend comité in samenspraak met de
coaches van de leerlingen en de leerkrachten een indringend gesprek gehad met
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alle leerlingen van groep 7, 9 en 12 om hun uit te leggen hoe belangrijk het is om
hard te studeren en zich op de studie te concentreren.
Echter de resultaten van de jongeren in geheel Zambia, die in november examen
hebben gedaan, waren bedroevend en waarschijnlijk te wijten aan andere
factoren dan aan de intelligentie van de jongeren. 54.1% van de jongeren van
grade 12 is gezakt. Dat is 10% meer dan het jaar daarvoor. Een combinatie van
factoren , zoals onvoldoende faciliteiten en leermiddelen. onvoldoende
gekwalificeerd personeel en een overheid die leerkrachten niet uitbetaalt.
Leerkrachten die daarom staken waardoor er regelmatig veel lesuitval is zeker
debet aan dit slechte resultaat. zal zeker bijdragen .In totaal is 6.142,99 Euro
uitgegeven aan basis en middelbaar onderwijs.
Vervolgonderwijs voor jongeren
Om jongeren in Mpongwe een kans te geven op een baan
en om niet het gevaar te lopen dat deze jongeren na hun
opleiding naar de stad verhuizen, ondersteunt de
stichting enkele jongeren bij het volgen van
vervolgonderwijs. Zo heeft de stichting de afgelopen
jaren de 2-jarige opleiding tot onderwijzer voor 2
jongeren uit Mpongwe, gefinancierd. Echter deze
afgestudeerden zijn nog steeds werkloos. Zij wachten
al een jaar op een aanstelling via het ministerie van
Onderwijs. De gemiddelde wachttijd is zo’n anderhalf jaar op dit moment. De
stichting heeft in overleg met het comité in Mpongwe besloten om deze twee
onderwijzers een plaats aan te bieden tegen een overeengekomen vergoeding op
een community school in de omgeving van Mpongwe en op de Mpongwe Upper
Basic school basisschool. Zo hoopt de stichting dat de investering in geld en
vaardigheden niet verloren gaat.
De stichting sponsort sinds september een deel van de kosten voor een student
die aan het Zambia College of Agriculture in Mpika is gaan studeren. Met de
student is overeengekomen dat hij zijn stage in het Mpongwe district zal
uitvoeren.
In 2007 zal een studente een tweejarige opleiding in Business Administration
and Management aan het Zambian Institute of Business Studies and Industrial
Practice in Kitwe volgen. De stichting zal de opleiding financieren onder
voorwaarde dat zij nog twee jaar tegen een redelijk salaris, de administratie en
financiën van de stichting in Mpongwe op zich zal nemen. Gedurende de twee jaar
van haar studie zal zij zoveel mogelijk deelnemen aan de activiteiten en
vergaderingen van het comité in Mpongwe.
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B.
Materiele ondersteuning
Nieuwbouw Bilima Comunnity School. Vastenactieproject 2006
In het vastenactieproject van 2006 staat
de nieuwbouw van drie klaslokalen voor de
Bilima community school centraal. Deze
school is in 1998 opgericht door de ouders
en bestaat uit een lemen gebouwtje met
een rieten dak. In 2 klaslokalen volgen 370
kinderen in twee 'ploegen' onderwijs. Er
zijn echter in de directe omgeving nog
steeds kinderen die niet naar school
kunnen gaan o.a. door gebrek aan ruimte.
Bilima community school
De school verzorgt onderwijs tot groep 6.
Hierna houdt het voor de kinderen van Bilima op. Het gebouwtje heeft zoals de
meeste community scholen geen deuren en de open gaten in de muren doen dienst
als ramen. De vloer bestaat uit mul zand en het geheel is zeer onhygiënisch en
veroorzaakt bij alle kinderen en onderwijzend personeel veel luchtweginfecties.
Tijdens ons bezoek in Mei 2006 zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor
de bouw en is de bevolking begonnen met het vervaardigen van stenen en de
aanvoer van zand. Ook in dit project zal de
ongeschoolde arbeid door de bevolking
verricht worden. Direct na het ontvangen van
de vastenactiegelden in september is
begonnen met de bouw van de fundering. Door
allerlei omstandigheden heeft dit project
vertraging opgelopen,zoals bijvoorbeeld
conflicten over afspraken omtrent de betaling
Het afperken van het terrein voor de
nieuwbouw van drie klaslokalen in
van goederen. In plaats van het geven van
Bilima mei 2006
contant geld aan het projectcomité,
bestaande uit ouders, onderwijzers en aannemer, vindt betaling plaats in de vorm
van financiering van de benodigde materialen. Een andere oorzaak van de
vertraging is de zeer hete periode in oktober en
november geweest en extreme regens in de
afgelopen periode. Toch hoopt de stichting dat
het project uiteindelijk binnen de gestelde
termijn ( september 2007) afgerond kan worden.

Bilima December 2006
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Musangashi Community School; de bouw van 2 klaslokalen
In maart 2006 heeft de stichting toestemming gegeven om het oudercomité te
ondersteunen bij de bouw van een school in Musangashi. Dit betekent
financiering van het dak, de vloer en de afwerking. Het oudercomité van
Musanghashi heeft met behulp van de plaatselijke gemeenschap alle arbeid
kosteloos verleend en eind december is de
bouw afgerond. Alleen het schilderwerk moet
nog gebeuren. Vanaf het nieuwe schooljaar in
januari 2007 krijgen de kinderen les in een
nieuw gebouw. Dit project is een prachtig
voorbeeld van een goede samenwerking tussen
een zeer betrokken lokale bevolking, het
oudercomité, het onderwijzend personeel, en
de stichting in Mpongwe.
Musangashi community school april
2006

1.
Renovatie van het Mpongwe Mission Hospital
Dit project is in mei 2005 gestart.
Het ziekenhuis kent diverse afdelingen die om broodnodige renovatie vragen. Als
eerste is men begonnen met de renovatie van de tuberculose afdeling en de
wasserij. Op de TB-afdeling verblijven veel aids-patiënten die in de laatste fase
van hun leven zijn. Bij de start van het project ontstonden er al snel problemen,
toen bleek dat de muren van de tuberculoseafdeling veel meer scheuren
vertoonden dan gedacht werd. Dit betekende extra werk en kosten. Daarbij liep
het project enige vertraging op toen in november 2005 het dak van het
voedingscentrum door een storm eraf vloog en
er meteen een nieuw dak voor het
voedingscentrum nodig was. In juni 2006 is
het project afgerond.
Nu de TB afdeling weer open is, kunnen ‘open’
TB-patiënten weer verblijven in een
menswaardige omgeving. De mogelijkheid om
deze patiënten nu te isoleren zal zeker de
infectiekans onder de bevolking terugdringen.
Ook secundaire infecties onder de opgenomen
patiënten in het ziekenhuis en
De gerenoveerde tuberculoseafdeling van het Mpongwe Mission
Hospital, mei 2006
ziekenhuismedewerkers zullen verminderen
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door de betere sanitaire voorzieningen in de TB afdeling en de waserij.
Naast de Є 13.643,30 (53.717.00 Zambian Kwacha) is in 2006 nog eens K
15.000.000 besteed aan het afronden van dit project. In totaal heeft dit
project.
Switi Village Hammer mill project: de bouw van een opslagplaats, toilet en
de aanleg van elektriciteit
Dit project is in 2005 reeds gestart als
income generating project door voor de
vrouwen van Switi Village een maïsmolen
aan te schaffen. Door allerlei conflicten
met landeigenaren en de weigering van de
boeren in de omgeving om gebruik te
mogen maken van elektriciteit, is besloten
een eigen opslagplaats voor de maïsmolen
te creëren. De bouw is afgerond. Het
wachten is nu op de aansluiting op het
De nieuwe opslagplaats voor de maïs molen van Switi
Village december 2006: het wachten is nu op de
elektriciteitsnet door Zesco, die zeer
aansluiting op het elektriciteitsnetwerk. Zesco werkt
traag werkt. De stichting heeft goede
echter zeer traag
hoop dat de aansluiting gerealiseerd is
voordat het oogstseizoen in juli 2007 begint. Het uitvoerend comité in Mpongwe
heeft een belangrijke taak in de begeleiding van dit project.
Nieuwe projecten
De stichting heeft in mei 2006 tijdens haar bezoek aan Mpongwe, toestemming
gegeven voor een viertal projecten, waarvan er drie die met behulp van de
Vastenactiegelden 2007 gefinancierd gaan worden. Het betreft de bouw van een
vakopleidingscentrum in Ibenga, de bouw van drie klaslokalen in Lwanyanshi en de
bouw van huisvesting voor onderwijzers in Chisanga .
De bouw van een vakopleidingscentrum voor Ibenga Area Gender association.
Oorspronkelijk gestart als vrouwengroepen, (nu gender clubs) werken de leden
van de Ibenga Area Gender Association reeds een aantal jaren samen in de strijd
tegen Aids en HIV. Twaalf gender groeperingen hebben zich gebundeld om het
“Tubombeshe (laten we hard samen werken) Orphans, Vulnerable Children and
Widows Vocational Skills Training Project” te ontwikkelen.
Het doel van het project is de sociale, economische en immateriële gevolgen van
Aids en Hiv voor de lokale bevolking in het algemeen en voor de individuele
weeskinderen en vrouwen in het bijzonder, te reduceren.
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Het project houdt de bouw van een trainingscentrum voor het aanleren van
vaardigheden in, zoals timmeren, metselen, meubels maken, kleren maken. Ook de
aanschaf van materialen voor het bovengenoemde centrum zullen door de
stichting gefinancierd worden
Met het aanleren van vakinhoudelijke vaardigheden hoopt de stichting
stigmatisering, werkeloosheid, afhankelijkheid en voedselonzekerheid te
verminderen onder de bevolking. Het is tevens een income generating project.
Met behulp van het verkopen van de producten kunnen extra inkomsten
verworven worden waardoor de algemene sociale en economische status van de
bevolking verhoogd wordt. Het centrum zal een belangrijke rol spelen in gender
development en sensibiliseren van de doelgroepen en de lokale bevolking m.b.t
HIV en Aids problematiek.
Tijdens de voorbereiding van dit project heeft de plaatselijke gemeenschap zeer
veel blijk gegeven van hun betrokkenheid bij dit project. Zand, stenen en
ongeschoolde arbeid wordt door de lokale bevolking geleverd. Uiteindelijk zal de
bouw en inrichting van het vaardigheidscentrum 13.000,00 Euro gaan kosten
2.
Bouw van Lwanyanshi Community school
Lwanyanshi school is opgericht in 1997 en ligt in één van de meest afgelegen en
onderontwikkelde streken in het Mpongwe district.
De dichtstbijzijnde school ligt op 10 km.
De gemeenschap vond deze afstand te
groot voor de kinderen van de
onderbouw ( groep 1-6)om elke dag te
lopen en bouwde een blok met twee
klaslokalen. Zoals gewoonlijk zijn de
condities om in deze tijdelijke
schooltjes les te geven zeer slecht. Het
dak van gras lekt elk jaar tijdens het
regenseizoen en dit maakt het
Lwanyanshi community school in december2006
tijdens het regenseizoen. Geheel ingestort door de
onmogelijk om les te geven gedurende
hevige regens.
dit seizoen. Het gebruik van
leermiddelen wordt onmogelijk gemaakt door de vele termieten die alles opeten.
De meeste kinderen zitten op de grond of boomstammen of stenen. De hygiëne is
ver te zoeken met alle gevolgen van dien. De school telt ongeveer 320 leerlingen.
De 2 onderwijzers die beiden vrijwilliger zijn, ontvangen geen salaris. De
bevolking is sinds de toestemming voor de bouw druk bezig met de
voorbereidingen. De bouw kan starten in 2007 wanneer voldoende zand en door
henzelf gemaakte stenen voorradig zijn. Ook zal de bevolking de ongeschoolde
arbeid kosteloos leveren.
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De kosten van de bouw van 3 klaslokalen zullen ongeveer 22.000 euro.
3.Het afbouwen van de huizen voor de onderwijzers in Chisanga.
Chisanga Basic school is opgericht in 1934 en ligt op de grens van 2 provincies, de
Copperbelt en Central Province. Het gevolg is veel problemen die terug te
herleiden zijn tot de vraag wie zich verantwoordelijk voelt voor de school. De
Copperbelt Provincie of de Centrale Province. Gebrek aan belangstelling en
verantwoordelijkheid heeft geleid tot verwaarlozing van de school en de
infrastructuur. 2 onderwijzers verzorgen op dit moment onderwijs voor 500
kinderen in twee klaslokalen tot groep 7. Het werven van onderwijzend personeel
in een dergelijk plattelands- en onderontwikkeld gebied is een groot probleem.
Daar komt nog bij dat er onvoldoende huisvesting is in de omgeving. De ‘huizen’
van de 2 onderwijzers verkeren in een miserabele staat. Met een gedeeltelijke
ondersteuning van het CDF is het oudercomité begonnen met het renoveren van
de huizen. Echter de middelen zijn uitgeput en de stichting is gevraagd de
verdere bouw te financieren. De kosten worden geschat op 3600 euro.

C.
Bewustwording
De stichting wil nadrukkelijk een ontmoeting tot stand brengen tussen Noord en
Zuid. Voornamelijk door jongeren te betrekken bij haar acties en deze acties
gepaard te laten gaan met informatie uitwisseling, hoopt de stichting de
leefwereld van de jongeren en de solidariteit met jongeren in
ontwikkelingslanden te vergroten. In 2006 is deze
doelstelling geconcretiseerd door studenten van
de Hogeschool Zuyd stage te laten lopen in
Mpongwe met behulp van Xplore subsidie. Xplore
is een subsidieprogramma voor jongeren tussen de
12 en 30 jaar van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken. Eén van de belangrijkste doelstellingen is
jongeren te laten ervaren hoe belangrijk
ontwikkelingssamenwerking en die boodschap door
te geven aan andere Nederlanders. Deelnemende
jongeren verplichten zich om na hun verblijf in
het ontwikkelingsland in Nederland hun
bevindingen te delen. Terug in Nederland worden door de studenten
verschillende draagvlakversterkende activiteiten uitgevoerd. In 2006 hebben
studenten van de Faculteiten Food and Business, PABO, Commerciële economie,
Ergotherapie en Verpleegkunde van de Hogeschool Zuyd, stage gelopen of hun
afstudeerproject uitgevoerd in Mpongwe. In 2007 volgen o.a. studenten van ICT
en Bouwkunde.
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Ook geeft de stichting voorlichting over haar doelstellingen en activiteiten.
Zij heeft verschillende presentaties gegeven in parochies die de stichting via
MOV-groepen en vastenactie ondersteunen.
Ook is er voorlichting gegeven op basisscholen, middelbare scholen en
Hogeschool Zuyd
Het doel van de presentaties op Hogeschool Zuyd is studenten te informeren en
te interesseren voor mogelijke onderzoeksprojecten in Mpongwe in het kader van
duurzame ontwikkeling.
D.

Bijdrage aan armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling

Een van de doelstellingen van de stichting is een bijdrage te leveren aan
armoedebestrijding. Met het District Development co-ordinating Committee, zijn
tijdens het bezoek in april 2006 de verkennende gesprekken van 2005 over een
bijdrage van de stichting aan armoedebestrijding in het district via het opzetten
van duurzame ontwikkelingsprojecten vervolgd. Dit heeft in mei 2006
geresulteerd in de ondertekening van een intentieverklaring door het District
Development Coordinating Committee in Mpongwe en de foundation “Give the
children of Mpongwe a future” in Mpongwe. In dit project werkt de stichting in
Nederland nauw samen met de Kenniskring Duurzame Ontwikkeling van de
Hogeschool Zuyd.
Vanuit de verschillende sectoren in het district, zoals landbouw, veeteelt,
visserij, gezondheidszorg, onderwijs en gemeente is een grondige "poverty
assessment" uitgevoerd en een Development Poverty Reduction Strategy 20052007 opgesteld. In een voorbeeld in het onderstaande diagram ziet u hoe de
oorzaken van analfabetisme leiden tot armoede. Met deze integrale methode
streeft het DDCC naar het aanpakken van die verschillende aspecten van
armoede.
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EDUCATION: ILLITERACY
EFFECTS
Orphans

POVERTY

Death

Crime

Street kids

Hunger
Illness

High incidence of divorces
Low income levels
Inability to appreciate
health
Negative attitude
towards work

Unstable marriages

Early marriages

Low production

ILLITERACY

Inadequate schools

Low income level

Inadequate adult
education facilities

Long distances between
schools
High birth
rate

Low uptake of family
planning services

Rapid population
growth

Food insecurity
Uneven settlement
patterns

Migration
Land and family dispute
Good rainfall and
land for
agriculture

Economic reasons

Emigration

CAUSES
Bron: Mpongwe District Development Poverty Reduction Strategy-2005-2007
Project execution
“ When the project boundaries were clear the research started with interviewing the employees
of the ministry of agriculture to get a clear view on the case as well as an orientation in the
region of Mpongwe. More general information about the region and cultural aspects was gathered.
The presence in an uncommon enviroment made it most interesting for the two students to
continue the research with the local small scale farmers. This was the beginning of a broad field
research the students had to take not only figurative; the students walked over 500 km on foot
to speak to several farmers who lived throughout the region. The interviews were planned and
unplanned, such as coincidental meetings on the market, and many discussions later the students
were able to put lots of information into a marketing perspective. Basically the marketing
knowledge of the previous years was dynamically applied on the situation to find answers to both
research questions, as well as helping the community to evolve economically”.
Source : Opportunity knocks :Marketing improvement in the agriculture of the small scale farmer
in Mpongwe, Zambia. Ralph de Vos en Thomas de Lange, 2006; Hogeschool Zuyd

25

Deze analyse door het DDCC, waarin de sociaal economische situatie in het
Mpongwe district is geanalyseerd, is vertrekpunt voor de stages of
afstudeerprojecten van de studenten.
In mei 2006 zijn de eerste studenten van de Hogeschool Zuyd naar Mpongwe
vertrokken. Twee studenten van de Faculteit Food and Business hebben een
onderzoek gedaan onder kleine boeren en sleutelfiguren in het district naar hoe
deze boeren hun producten beter kunnen ‘vermarkten’. Een student van
Commerciële Economie heeft marktonderzoek gedaan naar het opzetten van een
internetcafé in Mpongwe als “income generating project” voor de stichting in het
Mpongwe district. Studenten van de PABO hebben naast hun participatie in het
onderwijs op Mpongwe Basic School en Chipese Community School, een klein
onderzoekje gedaan naar kennis over HIV/AIDS onder basisschoolleerlingen en
onderwijzers.
Studenten Verpleegkunde hebben dit onderzoek uitgebreid naar kennis,
misvattingen en attitudes omtrent HIV/Aids onder middelbare scholieren en
sleutelfiguren in het district. Hierna hebben zij op basis van de uitkomsten op 5
community scholen en de middelbare school, gezondheidsvoorlichting en
opvoeding gegeven en een grootschalig vaccinatieprogramma opgezet en
uitgevoerd op deze scholen. Studenten van Ergotherapie gaan deelnemen in het
Gender programma van Ibenga Area Assocciation en brengen in Ibenga Mission
Hospital the ergotherapeutische zorg in kaart. Een student bouwkunde neemt in
2007 het projectmanagement van het gastenverblijf op zich en 2 studenten van
de faculteit ICT gaan in de zomervakantie het internetcafé opzetten. Alle
studenten koppelen aan het eind van de stage hun bevingen terug naar de sector
waar ze stage hebben gelopen en naar het District Development Coordinated
Committee door middel van het aanbieden van het onderzoeksrapport of
stageverslag en het houden van een presentatie.

E.

Aansluiting bij millennium doelen

Door middel van haar activiteiten draagt de stichting op bescheiden schaal bij
aan een aantal millennium doelen, zoals het vergroten van deelname aan het
onderwijs door kinderen en jeugd, het bevorderen van gezondheidszorg, het
stimuleren van 'gender-equality en empowerment' van vrouwen, het leveren van
een bijdrage aan armoedebestrijding door het opzetten van "income generating
activities", onderzoeksprojecten en investering in duurzame bouwprojecten.
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6.

Beleid en toekomstige projecten 2006

Het beleid van de stichting is om een structurele bijdrage te leveren aan het
toegankelijk maken van het onderwijs en gezondheidszorg voor de weeskinderen
in het Mpongwe district. Projecten die we in Mpongwe in 2007 willen
ondersteunen zijn:
De onderwijskosten voor de weeskinderen (boeken, schoenen, uniform,
schoolgeld).
Sponsoring van een aantal jongeren in het vervolgonderwijs
Nieuwbouw en renovatie van community scholen.
Het opzetten van vaardigheidscentra voor jongeren om hen een
ambacht(Timmeren, metselen, landbouw, werktuigkunde, naaien) en
allerlei noodzakelijke vaardigheden om te overleven, te leren.
Renovatie van afdelingen in het ziekenhuis.
Het uitbreiden van Income Generating Projects, zoals de bouw van een
gastenverblijf en de aanleg van een internetcafé.
Het continueren van onderzoeksprojecten in samenwerking met de
Kenniskring Duurzame Ontwikkeling van de Hogeschaool Zuyd en het
District Developing Co-operating Committee in Mpongwe.
Een werkvakantie voor 20 jongeren uit Heeten in juli/augustus
2007met als doel bij terugkomst draagvlakversterkende activiteiten
uit te voeren in Nederland.
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7.Financieel jaarverslag 2006 Stichting 'Geef de kinderen van Mpongwe een
toekomst'
INKOMSTEN
Boeksaldo 31-12-2005
- lopende rekening P 9433564
- Kapitaalrekening P 9433564
Stichtingskapitaal per 31/12/2005
1. Grote donoren
Cordaid/vastenactie
23.000,00
T. Korsten-Korenromp
6.049,15
Stadsdeel Amsterdam C 5.900,00
Weldadige st. Limpens
3.070,00
Vincentrum Arnhem
2.000,00
Graaf Huyn College
1.500,00
St. Samenwer. Heerlen
1.500,00
NCDO
500,00
___________
Totaal mailing

UITGAVEN
€ 13.539,63
45.063,71
_________
A
58.603,34
==========

1.
2.
3.
4.

Give the children ofMmpongwe
a future Zambia
40.500,00
Reiskosten en verblijfkosten bestuur
4.874,04
Vervoer computers DPA
793,69
Vergoeding Mrs. Hutton
2.450,00
Bestemde gelden
_________
48.617,73,

5.
6.
7..
8

Bankkosten internationaal
betalingsverkeer
ICMC hosting website
bijdrage giropas 2005(2x)
pr kosten

57,00
42,32
19,90
1174,54
________

Totale kosten fondsenwerving

1293,76
_________

43.519,15
Totale uitgaven

C 49.911,49
==============

2. Donoren
Overschrijvingen giro
2.823,74
Periodieke overschrijvingen
600,00
GT overschrijvingen
820,00
Totaal doneren
_______
4.243,74
3. Sponsoren
Sponsor Haksteen Design
Supportactie
Totaal sponsoren

1166,13
176,00
______
1342,13

5. Rente Postbank kapitaalrekening

Boeksaldo Postbank per 31/12/2005
- lopende rekening P 9433564
- kapitaal rekening P 9433564

12.732,59
45.377,37

313,66
-----------Stichtingskapitaal per 31/12/2006 =

Totaal inkomsten fondswerving

Totaal generaal

A+B

58.109.96 D

49.418,68 B

108.022,00
===========

Totaal generaal

C+D

108.021,50
==========

Toelichting
Alle ontvangen giften kwamen zonder inhouding van kosten ten goede aan de
projecten in Mpongwe
Onkosten die de stichting heeft gemaakt in 2006, te weten Є 6049,00 Euro (reis
en verblijfkosten Zambia 4.874,04+ pr kosten 1174,54)zijn via een gift van T.
Korsten-Korenromp teruggestort op de rekening van de stichting.
Zoals eerder vermeld in dit jaarverslag is het bestuur van de stichting in mei
2006 overeengekomen met Susan Hutton dat zij voor 3 dagen per week en 3/5
deel van haar vroegere lokale salaris(VSO-salaris) haar werkzaamheden ten
behoeve van de stichting kan verrichten. Dit komt neer op een vergoeding van

28

4800 euro per jaar, inclusief verzekering, huisvestingkosten verblijfsvergunning
etc.
Na het aflopen van het contract van VSO met het Mpongwe Mission Hospital,
verviel ook het werk en inkomen voor Susan Hutton. Zij heeft ervoor gekozen
om in Mpongwe te blijven en het werk van de stichting voort te zetten. Het
bestuur van de stichting is overeengekomen met mevrouw Susan Hutton dat zij
voor 3/5 deel van haar vroegere lokale salaris haar werkzaamheden ten behoeve
van de stichting kan verrichten. Dit komt neer op een vergoeding van 4800 euro
per jaar, inclusief verzekering, kosten verblijfsvergunning etc.

De jaarrekening is gecontroleerd en goedgekeurd door GIBO groep accountants
en Adviseurs. Met dank aan Mr.J. Daemen, accountant te Bingelrade

Transparant Prijs 2005
De doelstelling van de stichting is om elk jaar de kwaliteit van haar jaarverslag
te verbeteren. Daarom biedt de stichting haar jaarverslag aan de Transparant
Prijs, een initiatief van PricewaterhouseCoopers en de Donateursvereniging
Nederland aan.
CBF
Een keur van deze organisatie is niet aangevraagd in verband met de hoge kosten.
Transparantie
Met de aanstelling van Mrs. Susan Hutton, accountant, heeft het uitvoerende
comité in Mpongwe een enorme stap vooruit gezet bij het afleggen van
verantwoording van de besteding van de gelden in Mpongwe. De stichting
ontvangt regulier financiële overzichten en voortgangsrapportages
Dankwoord

2006 is een intensief jaar geweest voor de stichting, zowel in Zambia als in
Nederland, waarin de stichting zich meer geprofileerd heeft.
Namens het bestuur van de stichting in Mpongwe en in Nederland bedanken wij
alle mensen hartelijk die zich hebben ingezet voor de stichting en/of die gelden
hebben overgemaakt naar de stichting.
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Een speciaal woord van dank voor George Korsten, die ondanks dat hij het
bestuur heeft verlaten, zich in blijft zetten voor de stichting met raad en daad.
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