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1

INLEIDING

Voor u ligt de neerslag van het werk van de stichting “Geef de kinderen van Mpongwe een
toekomst” in 2008. We kijken alweer terug op een enerverend jaar, dat vooral in het teken
stond van de voortgang en afronding van een aantal projecten. Ook zijn er drie nieuwe
projecten gestart.
De bouw van het guesthouse is één van de grootste en meest uitdagende projecten geweest
van de stichting. Sinds 1 oktober 2008 is het gastenverblijf en internetcafé open voor gasten.
Tot nu toe is het uitvoerend comité in Mpongwe geheel afhankelijk van de donaties van de
stichting in Nederland. Met dit project wil de stichting deze afhankelijkheid reduceren door
eigen inkomen te verwerven uit de opbrengsten van het gastenverblijf en het internetcafé.
Ook biedt dit project uitkomst voor de grote huisvestings- en communicatieproblemen in
Mpongwe. Reeds in oktober hebben een 5-tal mensen uit de lokale bevolking hier werk
gevonden.
In september 2008 hebben we afscheid genomen van twee bestuurleden. Wij zijn hen zeer
dankbaar voor het werk dat zij verricht hebben voor de stichting. Incidenteel willen ze graag
betrokken blijven bij de stichting. Twee nieuwe bestuursleden zijn inmiddels benoemd.
Vanwege het vertrek van Susan Hutton, lokaal financieel deskundige van de stichting, heeft
een student van Hogeschool Zuyd, Simon Coenen, vier en een halve maand het financieel
management en het project management van de stichting in Mpongwe op voortreffelijke
wijze voortgezet. Om de transparantie te vergroten en de besteding van de gelden per
project inzichtelijk te maken heeft hij een nieuw financieel systeem voor de stichting
ontwikkeld en een projectadministratie opgezet. Het systeem is gebaseerd op een dubbele
boekhouding en is eenvoudig te gebruiken door iemand met enige kennis van boekhouden
en kennis van Microsoft Windows en Excel. Het geheel is in een handleiding vastgelegd.
Twee Belgische vrijwilligers Sofie De Baere en Simon Monbaliu, hebben het werk van Simon
per 1 oktober 2008 overgenomen. Zij hebben een contract tot 1 augustus 2009. Inmiddels is
hun contract tot 1 augustus 2010 verlengd. De stichting is hen zeer dankbaar voor hun
betrokkenheid bij en loyaliteit aan de mensen van Mpongwe en hun toewijding voor het
werk.
In november 2008 heeft de stichting de beschikking “Algemeen Nut Beogende Instelling”, de
zogenaamde ANBI status, gekregen. Het voordeel is dat donateurs de gift geheel of
gedeeltelijk in aftrek kunnen brengen op het belastbaar inkomen of het jaarresultaat.
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In januari hebben George en Ton Korsten-Korenromp, adviseur en voorzitter een bezoek
gebracht aan Mpongwe. Tijdens deze bezoeken viel hen een allerhartelijkst ontvangst ten
deel door de leden van het comité ter plaatse en de lokale bevolking in de dorpen in het
Mpongwe district. De banden met de leden van het uitvoerend comité en de departementen
van de verschillende ministeries in Mpongwe zijn ook in 2008 weer versterkt.

Namens het bestuur,
Ton Korsten-Korenromp
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2

DOELSTELLING EN STATUTEN

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).

2.1

AANVULLING OP DE DOELSTELLING UIT DE STATUTEN

Deze doelstelling uit de statuten is in 2006 meer geconcretiseerd in de volgende
doelstellingen:
 het bevorderen van onderwijs, gezondheidszorg en
economische ontwikkeling in het Mpongwe district, met
name voor kwetsbare kinderen, jeugd en vrouwen;
 duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding ( op
kleinschalig niveau) door middel van een brede,
transdisciplinaire benadering van de problematiek;
 een ontmoeting tot stand brengen tussen Noord en Zuid;
 aansluiten bij de millenniumdoelen.

2.2

CONCRETE DOELSTELLINGEN VOOR 2008

 De onderwijskosten financieren voor 100 weeskinderen (boeken, schoenen, uniform,
schoolgeld).
 Sponsoring van een 5-tal jongeren in het vervolgonderwijs.
 De bouw van een onderwijzerswoning in Chipese.
 Het starten van de bouw van een community school in Kabumba.
 Het afronden van de bouw van een community school in Lwanyanshi.
 Het afronden van de bouw van de tweede onderwijzerswoning in Chisanga.
 Het afronden van de bouw van een gastenverblijf en de aanleg van een internetcafé.
 Het afronden van een onderwijzerswoning in Musanghashi.
 Het afronden van Bilima community school.
 Het aansluiten van de elektriciteit voor de vrouwen van Switi Village.
7
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Het inrichten van het voedingscentrum in het ziekenhuis.
Een start maken met een omvangrijk water en sanitatie project.
De start van het vrouwen skills center Nchembwe Twesheko in Mpongwe.
Het continueren van onderzoeksprojecten in samenwerking met de Faculteiten van de
Hogeschool Zuyd en het District Developing Co-operating Committee in Mpongwe.

STRATEGIE EN BELEID IN 2008

Het beleid van de stichting is om een structurele bijdrage te leveren aan het toegankelijk
maken van onderwijs en gezondheidszorg en economie voor kwetsbare groeperingen in het
Mpongwe district. Het betreft met name weeskinderen, jongeren en vrouwen. Dit beleid
maakt ze concreet door het financieren van onderwijskosten voor de kinderen gedurende
hun schoolloopbaan en het ondersteunen van “income generating projects” voor kwetsbare
groeperingen. Het bouwen van het gastenverblijf en het opzetten van een internetcafé in
Mpongwe is een uniek “income generating project” voor de stichting zelf. Het is de eerste
stap van het comité in Mpongwe naar verzelfstandiging. Ontwikkeling is een proces en het
succes van ontwikkeling is pas zichtbaar als de ondersteuning vanuit Nederland gereduceerd
wordt of niet meer vereist is. Dit is het
uiteindelijke doel van de stichting in
Nederland en Zambia. Vermindering van
ondersteuning begint met educatie en
persoonlijke verantwoordelijkheid.
Ontwikkeling van binnenuit is een belangrijk
principe van de stichting. Het comité in
Mpongwe tracht dit te realiseren en kan trots
zijn op zichzelf.

3.1

SAMENWERKEN EN VRAAGGERICHT WERKEN

De stichting heeft in Mpongwe een uitvoerend comité die de werkzaamheden ten behoeve
van de projecten uitvoert. Het comité bestaat uit vertegenwoordigers van de sector
gezondheidszorg, de bevolking, onderwijs, het district, district Aids task force, de Mpongwe
Baptist Association en de chieftainess. Zonder uitvoerend comité ter plaatse zou het niet
mogelijk om vraaggericht te werken en duurzame ontwikkeling, ook al is het kleinschalig, op
gang te brengen. Het comité ter plaatste heeft een belangrijke rol in het creëren van een
draagvlak voor duurzame ontwikkeling en armoede bestrijding.
Het comité tracht de doelstellingen van de stichting ook te realiseren door een nauwe
samenwerking met het District Development Co-ordinating Committee in Mpongwe(DDCC).
8

Aan het hoofd van het district staat de districtsbestuurder. Hij heeft de supervisie over alle
sectoren en activiteiten in het district. Hij is hoofd van de regering op districtsniveau en
rapporteert aan de provinciale raad. Het DDDC valt onder het hoofd van het district.
Door aan te sluiten bij de probleemgebieden uit het "Poverty Assessment" rapport en het
rapport “Poverty Reduction Strategy 2005-2007 “ van het District Development Coordinating Committee is het meer mogelijk om vraaggericht te werken en armoede
bestrijding en duurzame ontwikkeling in het Mpongwe district te realiseren. De
transdisciplinaire benadering van het district geeft goed inzicht in de samenhang van
problemen in het district en sluit bovendien goed aan bij de benadering van de stichting.
Alle aanvragen van de bevolking worden door het comité getoetst aan de eigen
doelstellingen en de probleemgebieden uit bovengenoemde rapporten. Het uitvoerend
comité rapporteert 3-maandelijks aan het DDCC over de projecten. (Zie bijlage 1)

3.2

SAMENWERKING MET DE BEVOLKING, DE LEERKRACHTEN EN PLAATSELIJKE COMITÉS

Het uitvoerende comité in Mpongwe stimuleert
de bevolking en de leerkrachten om per school
een comité op te zetten, bestaande uit ouders,
onderwijzers en leerlingen. Zij selecteren de
kinderen die voor ondersteuning in aanmerking
komen. Op alle scholen waar de stichting
kinderen ondersteunt, zijn deze comités
inmiddels gevormd. Hetzelfde gebeurt m.b.t.
projecten op het gebied van de
gezondheidszorg. Samenwerken en vraaggericht werken betekent ook dat de bevolking bij
elk project dat door hen aangevraagd wordt en ondersteund wordt door de stichting,
concreet aangeeft op welke wijze zijzelf een bijdrage levert aan de realisering van het
project. In 2008 is steeds meer de noodzaak ervaren om ook samen te werken met andere
organisaties die in het district weeskinderen ondersteunen. Dit zal een beleidspunt worden
voor 2009.

9

4

RESULTATEN EN REALISERING VAN DE DOELSTELLINGEN: ONDERWIJS EN
GEZONDHEIDSZORG EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING

4.1

INLEIDING
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 armoedegrens. Er zijn op dit moment ruim 5000 weeskinderen in het Mpongwe district.
Kinderen, jongens én meisjes, hebben recht op onderwijs.
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. 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-out.
In het district Mpongwe is 1/3 van de kinderen
niet in staat om naar school te gaan.

Table 2.4:Number of school going children
No. of
Number of
%
children respondents
0
31
33
1 to 5
60
41
5 to10
3
3.2
10+
0
0
Total
94
100
Source: Field data verification – 2004
Mpongwe district poverty assessment 2004

Redenen zijn:
 de ouders hebben onvoldoende middelen om de onderwijskosten te betalen;
 er zijn onvoldoende scholen in het district (voor 350 kinderen zijn er gemiddeld
2 klaslokalen beschikbaar);
 de afstand van huis naar school is te groot (25 km is geen uitzondering).
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Daarnaast is er onvoldoende huisvesting voor het onderwijzend personeel
(een gemiddelde van 1 woning op 7 onderwijzers)

4.2

BASISONDERWIJS EN MIDDELBAAR ONDERWIJS: KENGETALLEN EN BESTEDING VAN DE GELDEN

Op dit moment ondersteunt de stichting 93 kinderen, verdeeld over 24 scholen. Van deze 93
kinderen verblijven 20 scholieren op 6 middelbare scholen in het Mpongwe district en de
Copperbelt provincie. De stichting ondersteunt de kinderen in principe van groep 1 tot en
met groep 12.
9 leerlingen deden mee aan de examens van groep 7: 6 leerlingen deden het examen van
groep 9 en 2 leerlingen deden hun eindexamen. De resultaten van de leerlingen die
toelatingsexamen gedaan voor groep 7 en groep 9 waren uitstekend. De uitslagen van de
eindexamens van de 2 leerlingen van groep 12 worden pas in maart 2009 bekend gemaakt.
Ten tijde van het schrijven van het jaarverslag is bekend dat de 2 leerlingen geslaagd zijn.
Eén van de problemen blijft
echter dat er te weinig
plaatsen zijn op de
middelbare school in het
Mpongwe district om alle
leerlingen die aan de criteria
voldoen te plaatsen. Het
uitvoerend comité heeft in
gesprekken met het
ministerie van onderwijs
erop aangedrongen om een
nieuwe middelbare school te bouwen in het district. Niet zonder resultaat.
De Mwanawasa High School zal waarschijnlijk in het voorjaar van 2010 worden geopend.
Het onderwijsproject is nog steeds zeer arbeidsintensief. 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 en de
examenkosten worden aan de school betaald. In september 2008 was het budget voor de
weeskinderen reeds opgesoupeerd. Eén van de oorzaken is dat onderwijzers nieuwe
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kinderen lieten instromen in groep 9 tot 12 en niet in groep 3 tot 7 waar het onderwijs gratis
is.
Verder bracht een grondige analyse van de groep kinderen aan het licht dat niet alle
kinderen die op de lijst van de scholen stonden, op de lijst van de stichting voorkwamen of
omgekeerd. Dit heeft geleid tot een nieuw registratiesysteem, waarbij alle gegevens van de
kinderen “geüpdatet” zijn. Alle gegevens worden ingevoerd in de computer en van elk kind
zijn nieuwe foto’s gemaakt.
In 2008 werd K 8.752.500 aan onderwijskosten voor basisschool leerlingen uitgegeven. Dit is
ongeveer € 1 750,00. Voor de leerlingen van de middelbare school werd K 18.978.000
uitgegeven. Dit is ongeveer € 3 800,00 (Koers: 1 euro = 5000 Zambian Kwacha)

4.3

VERVOLGONDERWIJS VOOR JONGEREN EN BESTEDING VAN DE GELDEN

Van de 5 studenten die een beroepsopleiding zijn gestart, sluiten er 3 in 2009 hun opleiding
af. De resultaten zijn redelijk tot goed. De twee afgestudeerde onderwijzers hebben in 2007
tegen een kleine vergoeding onderwijs gegeven aan een community school en de
basisschool in Mpongwe. In januari 2008 zijn zij aan hun eerste baan in overheidsdienst
begonnen; beiden op een community school in het Mpongwe district.
In totaal is door de stichting in 2008 in Mpongwe K 22.348.000 aan onderwijskosten voor 4
studenten in het vervolgonderwijs uitgegeven.
Dit is ongeveer € 4 400,00.
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4.4

ONDERWIJSVOORZIENINGEN EN GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN

4.4.1 DE BOUW VAN EEN ONDERWIJZERSWONING IN CHIPESE EN DE BESTEDING VAN DE GELDEN
De jongerengroep Mpongwe Mission Hospital uit Heeten en omgeving, die in 2007 een
werkbezoek aan Mpongwe heeft gebracht, is ook in
2008 actief geweest om fondsen te werven voor
projecten in het Mpongwe district. Naar aanleiding
van opgedane ervaringen van de onderwijsgroep
tijdens het werkbezoek in Chipese in 2007, hebben
zij bij de Johan de Wind Stichting een voorstel
ingediend voor financiering van een
onderwijzerswoning in Chipese.
De community school startte in 1999 onder het
bestuur van Mpongwe Basic School. Er werd
lesgegeven in de kerk en er was slechts 1
onderwijzer aanwezig. Nu geven er 7 leerkrachten
les in het huidige gebouw. Er is echter geen enkele
onderwijzerswoning beschikbaar voor de
leerkrachten. Zij lopen of fietsen elke dag lange
afstanden om in Chipese les te kunnen geven.
Resultaten
De aanvraag is in september 2008 goedgekeurd voor een bedrag van 8000 EUR. Er zijn twee
comités die toezien op het project, het oudercomité en het project management, comité.
Ook de community is ingeschakeld en zal naast het ongeschoolde werk, zand, kiezel, stenen
en gravel leveren.
Het project is voortvarend gestart en eind december 2008 was de bouw reeds op dakhoogte.
Verwacht wordt dat dit project begin 2009 voltooid zal zijn en officieel geopend zal worden
tijdens de jeugduitwisseling van 2009.
In 2008 is K 33.065.500 aan dit project besteed, ongeveer € 6 600,00.

4.4.2 DE BOUW VAN KABUMBA COMMUNITY SCHOOL (VASTENACTIE) EN DE BESTEDING VAN DE GELDEN
Met behulp van het schoolradio programma TAONGA gaven enkele vrijwilligers en
ongeschoolde leerkrachten in 2000 les aan de kinderen van Kabumba. De community
bouwde twee noodlokalen met elk 2 klaslokalen. Op dit moment wordt les gegeven aan 300
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kinderen in groep 1 tot groep 6 door 3 geschoolde onderwijzers en enkele vrijwilligers die
van de gemeenschap een kleine vergoeding krijgen.
Zoals gewoonlijk zijn de condities om in deze tijdelijke schooltjes les te geven zeer slecht,
vooral in het regenseizoen. De gebouwen hebben geen deuren en de ramen zijn zonder glas.
Er is geen echte vloer en het geheel is zeer onhygiënisch en veroorzaakt bij alle kinderen en
onderwijzend personeel veel luchtweginfecties in de wintertijd (hoesten/longontsteking). De
meeste kinderen zitten op boomstronken of op stenen. Er zijn slechts 8 schoolbanken
beschikbaar. Tevens zijn de sanitaire voorzieningen bij de school zeer slecht. De enige latrine
is door de regens ingestort.
Bijna 40 % van de kinderen op de school in Kabumba is wees en/of kwetsbaar. Zij maken
geen kans op onderwijs als de gemeenschap hen daar niet bij ondersteunt.
De community school vraagt de stichting
ondersteuning bij het bouwen van een nieuw
schoolgebouw met 3 klaslokalen en de bouw
van een dubbele latrine. Ook hier levert de
bevolking een belangrijke bijdrage in de vorm
van aanleveren van zand, stenen en ander ruw
materiaal. De ongeschoolde arbeid wordt
kosteloos door de bevolking geleverd.
Resultaten
Eind 2008 werd duidelijk dat de overheid een school zou gaan bouwen in Kabumba. Hiermee
heeft de stichting afgezien van de bouw van een school. Met Vastenactie/Cordaid wordt
overlegd om de verkregen opbrengst van Vastenactie in 2009 te besteden aan andere
projecten. Wel zal de stichting een tweede dubbele latrine bouwen in Kabumba.

4.4.3 HET AFRONDEN VAN DE BOUW VAN DE LWANYANSHI COMMUNITY SCHOOL EN DE BESTEDING VAN DE
GELDEN (VASTENACTIE PROJECT 2007)
De Lwanyanshi school is opgericht in 1997 en ligt in één van de meest afgelegen en
onderontwikkelde streken van 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 eerder beschreven zijn de condities om in deze tijdelijke schooltjes
les te geven zeer slecht. De huidige school is inmiddels ingestort en de kinderen krijgen
tijdelijk les in de kerk. De school telt ongeveer 320 leerlingen. De 2 onderwijzers, beide
vrijwilliger, ontvangen geen salaris.
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Resultaten
De bouw is gestart in 2007. Waren de
regens, de moeilijke bereikbaarheid en de
afwezigheid van telefoon de oorzaak van de
vertraagde bouw en de uiteindelijke
stillegging van het project eind 2007, in 2008
kwamen daar communicatie problemen en
leiderschapsproblemen bij tussen de
aannemer en het plaatselijke oudercomité.
Het comité heeft het project meerdere
malen bezocht om te bemiddelen in de
conflicten en de betrokkenen aan te
moedigen om de problemen op te lossen. In
2008 is het niet gelukt om dit project af te
ronden. Maar met veel geduld en wijsheid
hoopt het uitvoerend comité, ondersteund
door het ministerie van onderwijs en de ‘council chairman’ dit project tot een goed einde te
brengen. In december 2008 was 80% van de bouw gerealiseerd en stond de school er tot op
raamhoogte.
De stichting in Mpongwe heeft in 2008 K 25.627.500 besteed aan dit project.
Dit is ongeveer € 5 000,00.

4.4.4 HET AFBOUWEN VAN DE HUIZEN VOOR DE ONDERWIJZERS IN CHISANGA. ( VASTENACTIEPROJECT) DE
BESTEDING VAN DE GELDEN

De 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 Provincie. Gebrek aan belangstelling en verantwoordelijkheid heeft geleid tot
verwaarlozing van de school en de
infrastructuur. Twee 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
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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 heeft in 2007 toegezegd de verdere bouw te financieren.
Resultaten
De huizen bleken in zo’n slechte staat dat
er van renovatie geen sprake kon zijn. Er
moesten bijna 2 geheel nieuwe huizen
gebouwd worden Het budget was hier
niet op berekend en er moesten extra
fondsen geworven worden om de tweede
woning te kunnen bouwen. Ook hier
speelde het regenseizoen en de moeilijke
bereikbaarheid een grote rol. Wegen
veranderden in rivieren en de aanvoer van materialen lag stil. Eind 2007 was de eerste
woning klaar. De bouw van de tweede woning heeft door gebrek aan middelen en
miscommunicatie tot eind 2008 stil gelegen. Op dit moment is men met het dak bezig en
rest enkel nog de afwerking.
De stichting in Mpongwe heeft in 2008 K 510.000 besteed aan dit project. Dit is € 102,00.

4.4.5 DE AFRONDING VAN DE BOUW VAN EEN ONDERWIJZERSWONING IN MUSANGHASHI EN DE BESTEDING
VAN DE GELDEN)
Dit project is gestart in oktober 2007 en is
zeer voorspoedig verlopen. De
jeugdgroep Mpongwe Mission Possible uit
Heeten en omgeving heeft dit project
mogelijk gemaakt. Begin februari 2008 is
de woning officieel geopend in
aanwezigheid van de voorzitter van de
stichting. In 2008 is nog K 7.087.000
besteed aan dit project. Dit is € 1 417,00.
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4.4.6 HET AFRONDEN VAN DE BOUW EN DE OPENING VAN BILIMA COMMUNITY SCHOOL EN DE BESTEDING
VAN DE GELDEN

In dit project stond de nieuwbouw van drie klaslokalen voor de Bilima Community school
centraal. Deze school is in 1998 opgericht door de ouders en bestond uit een lemen
gebouwtje met een rieten dak. In 2 klaslokalen volgden 370 kinderen in twee 'ploegen'
onderwijs. De school verzorgt onderwijs tot groep 6. Hierna houdt het voor de kinderen van
Bilima op. De school kampt met een gebrek aan ruimte en de ruimtes die er zijn dragen
meer bij aan het krijgen van allerlei infectieziektes dan aan een veilige omgeving waarin
kinderen goed onderwijs krijgen.
Resultaten
Dit project heeft sinds de start veel vertraging ondervonden ( zie jaarverslag 2007). Met veel
geduld en wijsheid heeft het uitvoerend comité, ondersteund door het ministerie van
onderwijs en de ‘council chairman’ steeds bemiddeld in de problemen. Dit geduld is beloond
en het hele proces is niet voor niets geweest. Op dit moment staat er niet alleen een
prachtig nieuw schoolgebouw, maar tijdens de informele opening in januari 2008 is ook
gebleken dat de betrokkenheid en eensgezindheid onder de ouders, de lokale bevolking, het
oudercomité en de onderwijzers enorm toegenomen is.
In 2008 is nog K 20.773.500 besteed aan de afronding van dit project, dit is ongeveer
€ 4 000,00.

4.4.7 DE INRICHTING VAN HET VOEDINGSCENTRUM
De jongerengroep Mpongwe Mission Possible uit Heeten en omgeving heeft voor
K 6.082.500 ofwel ongeveer € 1 200,00 de inrichting van de keuken van het
voedingscentrum van het ziekenhuis gesponsord.
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4.4.8 HET WATER EN SANITATIE PROJECT
Tijdens de vele bezoeken door de grondlegster van
de stichting aan de dorpen, gezondheidscentra en
scholen in het district, werd steeds duidelijker hoe
slecht de sanitaire voorzieningen waren. Vele
dorpelingen drinken water uit onbeschermde
bronnen, die veelal vervuild zijn. De plaatselijke
bevolking moet lange afstanden afleggen om bij een
bron of pomp te komen. Kinderen komen ‘s morgens
met een jerrycan naar school en nemen op de
terugweg water mee. Hiermee leggen ze lange
afstanden af. Bij de meeste scholen zijn geen of zeer
slechte toiletvoorzieningen. Ook in de rapporten van
het Mpongwe District Development Committee,
wordt het probleem van schoon drinkwater en goede
sanitaire voorzieningen geschetst. 350 kinderen voor
1 toiletvoorziening is meer regel dan uitzondering.
Hetzelfde geldt voor de situatie m.b.t. de
watervoorziening en de kwaliteit van het drinkwater.
Deze is ook niet erg bemoedigend. In onderstaande
tabel kunt u bijvoorbeeld lezen dat gemiddeld 359
personen het met één bron moeten doen. Dit
veroorzaakt niet alleen vervuiling bij de bron zelf,
maar de bronnen drogen op, pompen gaan kapot en
kunnen door gebrek aan middelen niet vervangen
worden. Dit heeft grote gevolgen voor de
gezondheidszorg. Op pagina 24 kunt u lezen wat de
oorzaken zijn van ziekten die met water en sanitatie
te maken hebben. Hier leest u welke oorzaken ten
grondslag liggen aan deze ziekten en hoe deze
oorzaken uiteindelijk tot armoede leiden.

Table 2.4: Water Supply in Mpongwe Community and the schools
Description
Existing wells & boreholes

Number
438

Existing reliable wells & boreholes
Wells and boreholes requiring repair and
rehabilitation.
New wells and boreholes required in the district

195
243

Comment
Includes
unprotected
wells
Currently operational
Needs serious repairs

422

Have to be dug

Source; D-WASHE situation paper, 2000
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De bijdrage van de stichting:
De stichting wil in de komende jaren met financiering van 4 pompen en 5 dubbele latrines
door een Nederlandse vermogensstichting een bijdrage leveren aan verbetering van de
sanitaire voorzieningen bij de community scholen en de toegang tot schoon drinkwater in de
rurale dorpen in het Mpongwe district. Preventie van ziekten is daarbij de belangrijkste
doelstelling.
We sluiten hierbij aan bij de millennium doelstellingen. 2008 is door de Verenigde Naties
uitgeroepen tot het internationale jaar van de sanitaire voorzieningen. Prins Willem
Alexander heeft hiervoor in New York de opening verricht in november 2007. De stichting zal
hiervoor 30 000,00 EUR ontvangen van een vermogensstichting.
Resultaten
In november 2008 zijn, zodra de eerste gelden ontvangen zijn, 4 pompen gekocht. In
december zijn deze verscheept naar Zambia. Zodra het regenseizoen afgelopen is zal met de
uitvoering van het project begonnen worden in 2009.

5

REALISERING VAN DE DOELSTELLING: BIJDRAGE LEVEREN AAN
ARMOEDEBESTRIJDING EN DUURZAME ONTWIKKELING IN HET MPONGWE
DISTRICT

5.1

INLEIDING

De stichting streeft er naar om in het Mpongwe district een 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.
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Met betrekking tot dit laatste aspect gaat zij in op maatschappelijk relevante vragen in
Mpongwe en vertaalt deze naar onderzoeksvragen. De stichting werkt hierbij samen met het
Mpongwe District Developing Co-ordinating Committee(DDCC) en de faculteiten van de
Hogeschool Zuyd.
Samenwerking met het DDCC is belangrijk om vraaggericht te kunnen werken, draagvlak te
creëren en om de transdisciplinaire benadering te kunnen realiseren. De problemen in het
Mpongwe district zijn complex en hangen veelal samen. Met deze samenwerking streven we
eveneens een duurzame verbetering van de leefomstandigheden na, dat uiteindelijk leidt tot
wederzijds zelfrespect en tot een verbetering van de zelfredzaamheid van de inwoners van
Mpongwe. (zie ook doelstelling van de stichting)
Concrete doelstellingen in 2008 waren:
 de afronding van de bouw van de eerste fase van het gastenverblijf en het internetcafé;
 het bouwen en opzetten van een vaardigheidscentrum voor de vrouwengroep
Nchembwe Twesheko in Mpongwe;
 het continueren van stages en onderzoeksprojecten door studenten van verschillende
faculteiten van de Hogeschool Zuyd in samenwerking met het District Developing Coordinating Committee in Mpongwe.
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5.2

DE BOUW VAN EEN VAARDIGHEIDSCENTRUM IN MPONGWE CENTRUM T.B.V. NCHEMBWE
TWESHEKO WOMENS DEVELOPMENT ASSOCIATION ( NACHT VAN DE FOOI PROJECT)

Nchembwe Twesheko is opgericht door de gemeente Mpongwe in 2002. De groep bestaat
uit professionele vrouwen (verpleegkundigen, verloskundigen, landbouwdeskundigen,
onderwijzeressen, gemeenteambtenaren en zakenvrouwen).
De doelstelling van de groep vrouwen is om kwetsbare vrouwen en weduwen te
ondersteunen in ontwikkeling, onderwijs en vaardigheden. In het vaardigheidscentrum leren
vrouwen en jeugdigen vaardigheden zoals: kleren maken, lezen en schrijven, boekhouden,
verbouwen van landbouwproducten, voeding, koken, huishoudkunde. De producten die ze
maken kunnen verkocht worden op de markt. Daarnaast zal aandacht besteed worden het
‘gender’ vraagstuk, seksuele voorlichting, ook in relatie tot HIV/AIDS.
Dat de groep geheel gerund wordt door vrouwen is een groot voordeel omdat vrouwen als
geen ander in staat zijn in Zambia om culturele barrières te overwinnen en de weg vrij te
maken voor leren en zich ontwikkelen
De vrouwengroep heeft een bestuurscomité van 10 gekozen leden. Een voorzitter,
ondervoorzitter, penningmeester secretaris en ondersecretaris als een soort dagelijks
bestuur en nog eens 5 leden. De groep heeft geen eigen kantoor, maar kan soms gebruik
maken van een kantoor op het ministerie van landbouw.
In 2006 is de groep officieel geregistreerd in het register van Societies in Zambia. De groep
werkt nauw samen met de gemeentelijke overheid en het district.
Bij de bouw van dit vaardigheidscentrum werkt de stichting samen met de plaatselijke
bevolking. De vrouwengroep draagt zelf de zorg voor de aanvoer van zand, stenen en bakt
zelf de stenen.
De vrouwengroep zal in nauwe samenwerking met het uitvoerend comité van de stichting
het projectmanagement op zich nemen.
Voor dit project is 12 000 EUR beschikbaar.
Resultaat
Het project is eind december 2008 gestart. Op dit moment is het wachten op de goedkeuring
van de planningscommissie in Ndola.
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5.3

DE AFRONDING VAN DE BOUW VAN HET GASTENVERBLIJF EN INTERNETCAFÉ ALS “INCOME
GENERATING PROJECT”: EEN INNOVATIEF PROJECT VOOR DE STICHTING!

Dit innovatieve project is eind 2006 gestart als een ‘income generating project ‘ voor de
stichting zelf. Tot nu toe is het uitvoerend comité in Mpongwe geheel afhankelijk van de
donaties van de stichting in Nederland. Met dit project hoopt de stichting deze
afhankelijkheid te reduceren door eigen inkomen te verwerven uit de opbrengsten van het
gastenverblijf en het internetcafé. Ook biedt dit project uitkomst voor de grote
huisvestingsproblemen in Mpongwe. Met name studenten van de Hogeschool Zuyd en
vertegenwoordigers van instanties zoals de VN, UNDP en personen uit Lusaka zullen in de
nabije toekomst van goede en veilige accommodatie gebruik kunnen maken in Mpongwe.
Tot slot zullen een aantal mensen uit de lokale bevolking hier werk vinden.
Zoals reeds in het jaarverslag van 2007 is aangegeven, heeft dit project vele uitdagingen
gekend. De overschrijding van het budget en problemen met de aannemer waren de
grootste problemen.
Resultaten
De stichting heeft in 2008 veel extra fondsen geworven om de eerste fase van het project af
te kunnen ronden. In oktober 2008 zijn de eerste 3 kamers in gebruik genomen en was het
eerste internetcafé in Mpongwe een feit. Spoedig zullen gratis computer lessen aangeboden
worden door de stichting. Begin januari 2009 worden de volgende 3 kamers opgeleverd. In
september 2009 zal de inrichting van de conferentieruimte ter hand genomen worden.
De stichting in Mpongwe heeft in 2008 aan het gastenverblijf K 271.674.910 besteed. Dit is
ruim € 50 000,00.
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5.4

SWITI VILLAGE HAMMER MILL PROJECT: DE BOUW VAN EEN OPSLAGPLAATS, TOILET EN DE
AANLEG VAN ELEKTRICITEIT

In december 2008 is eindelijk de elektriciteit door Zambia Electricity Supply Cooperation
(ZESCO) aangesloten. De molen werkt en de vrouwengroep is zeer gelukkig dat zij nu kunnen
starten met de werkzaamheden die hen inkomsten moet opleveren in de toekomst. De
stichting in Mpongwe heeft in 2008
K 42.464.543 uitgegeven aan dit project. Dit is ruim € 8 000,00

5.5

HET CONTINUEREN VAN STAGES EN ONDERZOEKSPROJECTEN DOOR STUDENTEN VAN DE
HOGESCHOOL ZUYD.

In dit project werkt de stichting in Nederland nauw samen met verschillende faculteiten van
de Hogeschool Zuyd en het DDCC.
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 2005-2007 opgesteld. In een voorbeeld in
het onderstaande diagram ziet u hoe de oorzaken van een aantal watergerelateerde ziekten
leiden tot armoede. Met deze integrale methode streeft het DDCC naar het aanpakken van
die verschillende aspecten van armoede.
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WATER AND SANITATION: HIGH INCIDENCE OF WATER BORNE DISEASES EFFECTS
POVERTY

Low Productivity

Illiteracy

High mortality rate

Low School
enrollment

Low production

Poor health

More deaths

More diseases

Inadequate Health
services

HIGH INCIDENCE OF WATER BORNE
DISEASES

Unsafe drinking water

Use of water
from
unprotected
wells

Poor sanitation
facilities

Reuse of Water

Shortage of
Water

Use of
untreated
Water at
household level

Long distances to
sources of Water

Low water table
Inadequate
information on
WASHE

Few water points
Deforestation

Bron: Mpongwe District Development Poverty Reduction Strategy-2005-2007
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.
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Resultaten
Twee studenten van de faculteit ICT die in de zomervakantie van 2007 een heel netwerk
aangelegd hebben in Mpongwe Upper Basic School en voorbereidingen hebben getroffen
voor het opzetten van het internetcafé, hebben dit werk in de maanden juli tot en met
oktober van 2008 afgerond. In oktober 2008 was Mpongwe online. Het is het eerste en enige
internetcafé in Mpongwe. Dit betekende een enorme vooruitgang voor de stichting en de
gemeenschap in Mpongwe. De studenten waren betrokken bij de aanstelling van een IT
expert.
Een student verpleegkunde heeft onderzoek gedaan naar factoren die de therapietrouw
belemmeren van HIV positieve patiënten bij de combinatietherapie. Twee net afgestudeerde
verpleegkundigen hebben 3 maanden vrijwilligerswerk
gedaan in het Mpongwe Mission Hospital. Een student
financieel management heeft voor 4,5 maand het financieel
management en het projectmanagement van de stichting op
zich genomen. Hij heeft een nieuw boekhoudkundig systeem
ingevoerd en een duidelijke handleiding geschreven voor alle
financiële handelingen.( zie bijlage)
Alle studenten koppelen aan het eind van de stage hun
bevingen terug naar het uitvoerend comité, de sector waar ze
stage hebben gelopen en naar het District Development
Coordinating Committee. Dit gebeurt door middel van het
aanbieden van het onderzoeksrapport of stageverslag en het
houden van een presentatie.
In het studiejaar 2009 zullen 13 studenten hun stage verrichten in het Mpongwe district.
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6

REALISERING VAN DE DOELSTELLING: EEN ONTMOETING TOT STAND
BRENGEN TUSSEN NOORD EN ZUID

6.1

INLEIDING

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. 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 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 laten delen in kennis en rijkdom is
een doelstelling waar blijvend aandacht voor gevraagd zal worden.

6.2

RESULTATEN

Dit jaar heeft er geen uitwisseling plaatsgevonden. Wel is gewerkt aan de voorbereiding van
een uitwisseling in 2009, waarbij de jongeren van ROC Landstede in Raalte een werkbezoek
brengen aan Mpongwe en jongeren van Mpongwe, Raalte en omgeving zullen bezoeken. In
het volgend jaarverslag hoort u hierover meer.
De stichting is ook dit jaar weer actief geweest om groepen voor te lichten over haar
doelstellingen en activiteiten.
Zij heeft verschillende presentaties gegeven aan service groepen en in parochies die de
stichting via MOV-groepen en vastenactie ondersteunen.
Ook is er voorlichting gegeven op basisscholen, middelbare scholen en de Hogeschool Zuyd.
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7

REALISERING VAN DE DOELSTELLING: AANSLUITEN BIJ MILLENNIUM DOELEN

7.1

INLEIDING

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. Hierbij beloofden de lidstaten zich gezamenlijk optimaal in te zullen zetten om de acht
doelen waar te maken in 2015.
De 8 millenniumdoelstellingen 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;
 het creëren van een gezonde leefomgeving, inclusief schoon drinkwater en sanitaire
voorzieningen;
 een wereldwijde samenwerking tot stand brengen; eerlijke handel,
schuldenlastverlichting en meer ontwikkelingshulp.
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7.2

RESULTATEN

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 jeugdigen. Het financieren van de
onderwijskosten van kinderen en jongeren heeft
zeker bijgedragen aan deze doelstelling. Op de
scholen die wij ondersteunen zien we een toename
van het aantal leerlingen;
 het bevorderen van gezondheidszorg. In het nieuwe
voedingscentrum worden voedingsdemonstraties
gegeven aan moeders. Ook zijn er
verwarmingselementen geplaatst waardoor
ondervoede kinderen minder snel onderkoeld raken.
Deze activiteiten dragen zeker bij aan het terug
dringen van ondervoeding en het sterftecijfer bij
kinderen onder 5 jaar;
 het water- en sanitatieproject zal een belangrijke
bijdrage leveren aan een gezonde omgeving, inclusief
de toegang tot schoon drinkwater en sanitaire
voorzieningen;
 de bouw en het opzetten van een
vaardigheidscentrum voor de vrouwengroep
Nchembwe Twesheko levert naar verwachting
'gender-equality en empowerment' van vrouwen op.
Het leveren van een bijdrage aan armoedebestrijding
door het opzetten van "income generating activities",
onderzoeksprojecten en investering in duurzame
bouwprojecten;
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8

ORGANISATIE VAN DE STICHTING

8.1

ORGANISATIE IN NEDERLAND

De stichting maakt een enorme ontwikkeling door. Desondanks heeft de stichting geen
betaald personeel in dienst en zijn er geen personeelskosten te vermelden.
In september 2008 zijn 2 nieuwe bestuurleden benoemd voor de tijd van 2 jaar. Zij
ondersteunen de voorzitter, tevens oprichtster van de stichting bij haar activiteiten, zoals
fondsenwerving, voorlichting, communicatie met achterban, donoren en subsidiegevers, het
maken van het jaarverslag etc.

8.2

ORGANISATIE IN ZAMBIA

De stichting is in november 2005 door de 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 Luanshya en heeft een eigen
bankrekening in Zambia.
De uitvoering van de projecten in Zambia is in handen van een
uitvoerend comité in Mpongwe.
Het comité bestaat uit vertegenwoordigers van de sector
gezondheidszorg, de bevolking, onderwijs, het district, district Aids
task force, de MBA en de chief.
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 besteedde gelden;
 contact onderhouden met de stichting in Nederland.
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Alle comitéleden zijn Zambianen en
vrijwilligers en ontvangen enkel een
vergoeding wanneer zij meer dan 3 uur
onderweg zijn voor het bezoeken en
monitoren van de projecten. In 2008 zijn
in totaal
K 16.587.000 uitgegeven aan
vergoedingen aan de comitéleden in
Mpongwe. Dit is ruim € 3 200,00.

Vergadering in maart 2009. V.l.n.r.: Anthony
Kalima, Fridah Musukuma, Sofie De Baere,
Maxwell Bweupe en Simon Monbaliu.

8.3

Daarnaast heeft de stichting in 2008,
€ 1 540,00 betaald aan
onkostenvergoeding aan de twee
Belgische vrijwilligers. Dit bedrag is
inclusief verzekering, huisvesting, kosten
verblijfsvergunning en begeleiding van de
studenten.

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 huidige bezetting is als volgt:
Voorzitter:

Mevrouw Ton Korsten-Korenromp, Jabeek
Senior docent aan de faculteit Gezondheid en Zorg, Master opleiding
Advanced Nursing Practice van de Hogeschool Zuyd.

Penningmeester:

Simon Coenen
Student financieel management

Secretaris:

De heer Wim Mensink, Heeten
Werkzaam bij St. Rentray te Eefde
Hoofd Financiële Administratie

Adviseur:

De heer George Korsten
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Gepensioneerd. Voorheen Lid van het College van Bestuur van de
Hogeschool Sittard.
Het bestuur in Nederland heeft in 2008 3x vergaderd. Daarnaast is er regelmatig contact via
e-mail. De belangrijkste onderwerpen tijdens de bestuursvergaderingen zijn geweest:





lopende projecten;
nieuwe projectaanvragen;
rapportages afgeronde projecten;
voorbereiden bijeenkomst met oud-studenten die in Mpongwe hun stage of
afstudeerproject hebben gedaan;
 notulen vergaderingen van het uitvoerend Comité in Mpongwe;
 beleid voor de toekomst.

9

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.

9.1

WIJZE VAN FONDSENWERVING

Fondsenwerving op concrete projecten vindt vooral plaats als projecten ondersteund
worden door organisaties zoals Wilde Ganzen, NCDO en Vastenactie.
 Huidige donoren worden via de mail of per post geïnformeerd over een project en
gevraagd hieraan een bijdrage te leveren.
 Een aantal MOV groepen en parochies in Luttenberg, Mariënheem, Haarle en Raalte,
Heeten, Nieuw Heeten en Holten zijn weer benaderd en gevraagd om hun opbrengsten
van de Vastenactie 2008 ten goede te laten komen voor Mpongwe. Door de voorzitter
worden presentaties gehouden in deze dorpen en parochies en tijdens
eucharistiediensten in de vastenperiode wordt aandacht gevraagd voor de projecten die
via de Vastenactie ondersteund worden. Tevens wordt informatie over de projecten
verstrekt in de plaatselijke parochieblaadjes. Er wordt voorlichting gegeven op de
basisscholen in deze parochies en kinderen worden aangemoedigd actie te ondernemen
in de Vastentijd, zoals het organiseren van sponsorlopen. De jongerengroep uit Heeten
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en omgeving: Mission Possible Mpongwe heeft in 2008 een belangrijke bijdrage geleverd
aan fondsenwerving en voorlichtingstaken van de voorzitter overgenomen.
 Nieuwe organisaties worden aangeschreven om een concreet project te ondersteunen.
Hierna wordt altijd een voorlichting over het project in de vorm van een presentatie
aangeboden.

9.2

RESULTATEN FONDSENWERVING IN 2008

De totale inkomsten aan fondswerving bedroegen dit jaar ruim € 103 000,00.
De kosten voor fondsenwerving bedroegen dit jaar € 3 351,00.
Hierbij moet vermeld worden dat van het totale bedrag € 2 728,00 aan
fondsenwervingkosten, uit eigen middelen van de voorzitter betaald zijn.

9.3

KENGETALLEN FONDSENWERVING

Reiskosten/voorlichting/kantoorartikelen
Voorlichtingsmateriaal
Totale kosten fondsenwerving

9.4

€ 2 728,00
€ 623,00
---------------€ 3 351,00

KOSTENPERCENTAGE EIGEN FONDSENWERVING.

Dit is 0,3%van de inkomsten. De stichting is meer dan tevreden met deze verhouding. Het
bestuur zal zich in 2008 moeten beraden of bij een toenemende groei van de stichting,
continuering van het beleid dat de voorzitter van de stichting uit eigen middelen
fondsenwervingkosten voor haar rekening neemt reëel is.
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10

VRIJWILLIGERS EN VRIJWILLIGERSBELEID

De stichting heeft in 2008 een start gemaakt met het ontwikkelen van beleid om vrijwilligers
in te zetten voor fondsenwerving. Zij heeft hiertoe een middag georganiseerd voor alle
studenten die in Mpongwe zijn geweest. Het doel van de bijeenkomst was om informatie
met elkaar uit te wisselen, maar ook om te kijken naar mogelijkheden om deze studenten in
te zetten voor fondsenwerving. Hieruit is een werkgroep ontstaan.(zie bijlage ) Ook de
jongeren van Mpongwe Mission Possible, die in Mpongwe zijn geweest, hebben zich in het
kader van de draagvlakversterkende activiteiten die zij dienden te verrichten om voor de
Xplore subsidie in aanmerking te komen, ingezet om voorlichting te geven over de stichting
en het verblijf in Mpongwe. De jongerengroep is ook in 2008 nog actief geweest om fondsen
te werven. De financiering van de onderwijzerswoning in Chipese is daar een voorbeeld van.

11

DE COMMUNICATIE EN DE LOGISTIEK

Met de komst van het guesthouse en internetcafé in Mpongwe behoren een aantal
logistieke problemen zoals communicatie en huisvesting tot het verleden. Het transport blijft
echter een groot probleem.

11.1 LOGISTIEK
Het Mpongwe district is een zeer ruraal gebied dat 8000 km² omvat en een bevolking heeft
van ruim 79.000 inwoners. Er is geen eigen transport beschikbaar en het uitvoerende comité
is genoodzaakt een landrover te huren om de projecten in de omgeving te kunnen bezoeken,
voor het kopen van materiaal in de stad en het vervoeren van materiaal naar de dorpen.
Door de hoge benzineprijs brengt het huren van een auto hoge kosten met zich mee. De
stichting ter plaatse kan bij het District en de Mpongwe Baptist Association een landrover
huren. De kosten bedragen K 2000 per kilometer.
De stichting heeft in 2008 een aanvraag voor een landrover ingediend bij MIVA. De aanvraag
is echter afgewezen. Zambia zit vooralsnog niet in het netwerk van MIVA.
Er is in 2008 K 40.585.000 aan vehicle hire en K 21.032.500 aan kilometer allowances
uitgegeven. Dat is samen ruim € 12 000,00
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11.2 COMMUNICATIE MET DE STICHTING IN MPONGWE
Er is door Ton en George Korsten in januari 2008 één 10-daags bezoek gebracht aan
Mpongwe. Het doel van dit bezoek was:
1. Een vergadering met de leden van het comité, waarin alle projecten doorgenomen
worden en problemen m.b.t. de projecten besproken worden
2. Het bezoeken van alle lopende projecten in het district samen met de comitéleden van
Mpongwe
3. De bespreking van de voortgang van het guesthouse en de problemen met de aannemer.
4. Het bezoeken van verschillende instanties in Mpongwe en het voeren van gesprekken
met sleutelfiguren van het ministerie van Onderwijs, Gezondheidszorg, de
gemeenteraad, het ziekenhuis en Chieftainess Lesa. De belangrijkste doelstelling van
deze gesprekken is om met elkaar te praten over de probleemgebieden in dit district en
hoe de stichting op bescheiden schaal een bijdrage kan leveren aan armoede bestrijding
en duurzame ontwikkeling in het district.
5. Het bezoeken van de studenten van de Hogeschool Zuyd om hun afstudeerprojecten te
bespreken en morele steun te geven.
Er is vaste telefoon en mobiel telefoneren mogelijk in Mpongwe; echter de vaste lijn is
volstrekt onbetrouwbaar. Met de komst van een nieuwe provider is het bereik voor de
mobiele telefoon sterk verbeterd. Er is veel SMS contact tussen de stichting in Nederland en
de stichting in Mpongwe.
De stichting en nu ook Mpongwe, beschikt sinds 1 oktober 2008 over e-mail en internet. Het
is het eerste en enige internetcafé in de wijde omgeving. Het dichtst bijzijnde internetcafé
ligt in Luanshya, op een afstand van anderhalf uur rijden.
Ook heeft het uitvoerende comité nu een permanent kantoor ter beschikking in het
guesthouse.

11.3

COMMUNICATIE MET DE ACHTERBAN IN NEDERLAND

De stichting vindt het belangrijk om haar contact met de achterban en belanghebbenden
goed te onderhouden en uit te breiden.
Zij heeft hier in 2008 verschillende activiteiten voor ondernomen.

11.3.1 CONTACT MET DE MEDIA
Tijdens acties, zoals de Vastenactie 2008, zijn samen met MOV-groepen persberichten
opgesteld, aangeboden aan en geplaatst in huis-aan-huisbladen, parochieblaadjes, regionale
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kranten en lokale TV stations. Na afloop van de acties zijn de resultaten via deze media
gepubliceerd.

11.3.2 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. 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 parochies
en op scholen. Er is een aparte folder voor dit project ontwikkeld. Ook dit jaar is
de stichting hierin weer bijgestaan door de jongerengroep Mission Possible
Mpongwe.
 Subsidiegevers zoals NCDO, Wilde Ganzen en Vastenactie ontvangen rapportages en
financiële verantwoording over de projecten die zij ondersteunen.
Er zijn dit jaar 2 nieuwsbrieven verschenen. De nieuwsbrief van februari bericht over het
bezoek dat de voorzitter en de adviseur heeft gebracht aan Mpongwe. De andere
nieuwsbrief gaat over de stand van zaken van de lopende projecten en de resultaten van de
stichting.

12

DONOREN

In 2008 hebben in totaal 49 personen de stichting ondersteund, waarvan
6 donoren elke maand een bedrag storten en 2 donoren 2x per jaar een bedrag storten
Naast Vastenactie, Wilde Ganzen en NCDO zijn er 10 organisaties die de stichting in 2008
hebben ondersteund. Ook hebben 4 sponsoren de stichting in 2008 ondersteund
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13

BELEID EN TOEKOMSTIGE PROJECTEN 2009

13.1 BELEID M.B.T. ONDERWIJS EN ONDERWIJSVOORZIENINGEN 2008
Het beleid van de stichting is erop gericht een structurele bijdrage te leveren aan onderwijs,
gezondheidszorg en economische ontwikkeling in het Mpongwe district. In 2007 is het
uitvoerend comité in Mpongwe gevraagd om voor de komende 5 jaar beleid te ontwikkelen
rondom de ondersteuning van het onderwijs van de kinderen. In 2008 was deze vraag meer
dan noodzakelijk toen bleek dat in september reeds het budget voor heel het jaar was
opgesoupeerd. De beleidsontwikkeling komt langzaam op gang, maar is nog niet
uitgekristalliseerd.

Enkele voorlopige besluiten zijn:
 enkel leerlingen die wees zijn of kwetsbaar zijn krijgen
ondersteuning van de stichting;
 van alle leerlingen wordt een dossier aangelegd;
 er wordt een apart budget gemaakt voor de drie groepen
leerlingen. 1 budget voor het basisonderwijs, 1 budget voor het
middelbaar onderwijs en 1 budget voor het beroepsonderwijs.
 nieuwe kinderen starten enkel in groep 3. Instromen in latere
groepen is niet mogelijk;
 er worden eisen gesteld aan de resultaten van de kinderen na
groep 7 en 9 Alleen kinderen met goede resultaten kunnen het
onderwijs vervolgen. De resultaten van de examens van groep
7 en groep 9 zijn hierbij richtinggevend;
 leerlingen die niet slagen voor grade 12 kunnen niet mee doen
aan de herkansing op kosten van de stichting;
 het beroepsonderwijs werkt met een “bonding system”;
 in 2008 treden geen nieuwe leerlingen toe tot het
beroepsonderwijs;
 in 2009 neemt GCMF het initiatief om tot afstemming te
komen met andere organisaties in het district over de
ondersteuning van de weeskinderen.
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13.2 TOEKOMSTIGE PROJECTEN IN 2009
 De onderwijskosten voor 100 basisschool kinderen (boeken, schoenen, uniform,
schoolgeld).
 Sponsoring van een 5-tal jongeren in het vervolgonderwijs.
 De bouw van 5 dubbele latrines en de installatie van 4 waterpompen.
 Afronding van de onderwijzerswoning in Chipese.
 Afronding van de community school in Lwanyanshi en de onderwijzerswoning en
Chisanga.
 De bouw van vaardigheidscentra voor vrouwengroep Nchembwe Twesheko in Mpongwe
centrum.
 Het inrichten van de conferentieruimte in het guesthouse.
 Het verzorgen van gratis computerlessen in het internetcafé in Mpongwe centrum.
 Het continueren van onderzoeksprojecten in samenwerking met de faculteiten van de
Hogeschool Zuyd en het District Developing Co-ordinating Committee in Mpongwe.
 Het ontwikkelen van businessplan voor het beheer van het gastenverblijf en internetcafé
als ‘income generating project’ voor de stichting.
 Afronden van de beleidsdiscussie over het OVC project.
 Het opzetten en uitvoeren van een Xplore uitwisselingsproject voor de Mpongwe jeugd
naar Nederland en Nederlandse jongeren van ROC Landstede uit Raalte naar Mpongwe.

14

FINANCIËN

Voor de Balans per 31 december 2008, de Staat van Baten en Lasten 2008 en de Begroting
2009 verwijzen wij u naar de bijlagen 2, 3 en 4 bij dit rapport.

14.1 TOELICHTING OP DE JAARREKENING
Alle ontvangen giften kwamen zonder inhouding van kosten ten goede aan de projecten in
Mpongwe. Er is een bedrag van € 97 150,00 overgemaakt aan de stichting ten behoeve van
de projecten. Onkosten voor fondsenwerving, die de stichting heeft gemaakt in 2008
(€ 2728,00) zijn via een gift van T. Korsten teruggestort op de rekening van de stichting. Aan
Simon Monbaliu en Sofie de Baere is een bedrag van € 1 540,00 uitgekeerd. Voor de pompen
t.b.v. het sanitatieproject is een bedrag van € 5 870,00 euro betaald. De reis van Ton en
George Korsten in januari 2008 is betaald door de stichting. Aan de drie leden van het
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uitvoerend comité in Mpongwe is een éénmalig bedrag van € 900 betaald voor de extra
werkzaamheden na het vertrek van Susan Hutton.
De jaarrekening is gecontroleerd door Accountantskantoor J.J.G. Wilms. Met dank aan Mr.J.
Daemen, accountant te Bingelrade.

14.2 TOELICHTING OP DE BEGROTING 2009
Het lijkt erop dat de kredietcrisis ook zijn sporen achterlaat wat betreft de inkomsten van
donoren en anderen: dat betekent ook de nodige aanpassingen in het uitgavenpatroon. De
vermogensstichting is voor 2009 de grootste sponsor, deze fondsen zijn bestemd voor water
en sanitation projecten. Ook voor 2009 zijn in de begroting posten opgenomen voor
allowances voor de leden van het comité ter plaatse, en een vergoeding voor de Belgische
vrijwilligers.
In juli 2009 gaat een groep studenten van Landstede Raalte MBO naar Mpongwe, en door
allerlei acties van deze studenten hopen we € 5 600 (reeds eerder bijeen gehaald) en een
bedrag van ruim € 4 000 bijeen te halen: ook de jongeren van Mpongwe zullen daar hun
steentje voor bijdragen wanneer ze in Nederland zijn.

14.3 TRANSPARANT PRIJS
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 Donateurvereniging Nederland aan.

14.4 CBF
Een keur van deze organisatie is niet aangevraagd in verband met de hoge kosten.

38

15

DANKWOORD

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.
Een speciaal woord van dank aan George Korsten, die
zich met raad en daad in blijft zetten voor de stichting.
Jabeek 17 juni 2009
Ton Korsten-Korenromp
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16

BIJLAGEN

16.1 3-MAANDELIJKSE RAPPORTAGE AAN DDCC OVER DE PROJECTEN

GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE
(GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST)

Registered in Zambia as a Society - number ORS/102/96/12
Report to the District Development Coordinating Committee - Mpongwe
January – March 2008
 The Foundation is supporting approximately 100 school pupils. The pupils from grade 1
up to 12 are paid for. Some are waiting for their grade 12 results.
 The Foundation is waiting for Zesco to connect the Hammer mill at Switi Village to the
electricity grid. All outstanding amount due to Zesco are paid, but Zesco has a tendency
of working their customers really slow, so the foundation is still waiting for the project’s
electrification.
 Tubombeshe Skills Training Centre in Ibenga has been completed, but the Training
Centre is still waiting for training materials which will be provided by the Foundation
during the next quarter.
 Bilima community school has been completed. The school was opened during official
festivities begin February.
 Lwanyanshi school project is still on hold, due to the raining reason, but the Foundation
hopes to continue with the project in the next quarter.
 Drilling of a borehole at the Guest House has not been done due to the same reason
mentioned in the previous report, namely the presence of a big rock underneath the site
surface. The construction of the guest house has progressed quite well. The iron roof has
been put on, the rondavels are thatched at this very moment and electricians and
bricklayers are busy on both the inside and outside of the structure.
 With the Guest House project the foundation is also still waiting for Zesco to undertake
actions in electrification of the project.
 The Nutrition Ward and TB Ward at Mpongwe Mission Hospital have been completed.
White goods to fill up the interior of the Nutrition Ward have been procured and the
project was handed over to the MBA Hospital in February.
 Our sponsored students at Mufulira Professional College, Zambia Agriculture College and
ZIBSIP sat for their final exams of the first year and have qualified for second year.
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 Musangashi Teachers House has been completed and was handed over in the beginning
of February to Education.
 The Foundation is undertaking a new project from the long waiting list and has made a
start with the Chipese Teachers House project. When the actual construction of the
Teachers House will start is not yet clear due to fund raising reasons.
 The Mpongwe Nchembwe Twesheko Women’s Development Association project has
also made a start. The Foundation Board in the Netherlands has asked the Association to
start meeting and making plans on the construction of the community hall.
 Finally the two sponsored community school teachers where recruited by Ministry of
Education so sponsorship of the two teachers has come to an end.
 The two Nursing Students that where with us returned to the Netherlands during the
beginning of March but since the beginning of February the foundation is having a
Business Economics Student, Simon, who will take care of project management and
treasury issues.
 The Foundation is having its first quarterly meeting of the year at the end of this month.
The executive committee meets on a regular base to make sure the progress of the
projects is guaranteed.

On behalf of the Foundation Executive Committee,

Chairman
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16.2 BALANS PER 31 DECEMBER 2008
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16.3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2008
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16.4 BEGROTING 2009
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