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VOORWOORD

De Stichting “Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst (GKMT)” presenteert u hierbij
het jaarverslag 2011. Het jaar 2011 stond vooral in het teken van de voltooiing van een
aantal projecten zoals de bouw van het trainingscenter van de vrouwen van Nchembwe
Twesheko, de bouw van een nieuwe keuken en restaurant voor het Guesthouse en de
ondersteuning van de Twikatana Community Group Nampamba.
Daarnaast was er de opstart van een paar grote nieuwe projecten waarvan vooral de bouw
van het Vocational Training Center genoemd dient te worden, maar ook het IBALA Natural
Farming Project.
De twee Belgische vrijwilligers Tine Buysens en Tijs Naert hebben met veel energie en
enthousiasme het werk voortgezet in Mpongwe, met assistentie in de tweede helft van het
jaar van Jordi Hol en Leonie Bilterijst. Jordi heeft samen met Tijs de bouwplannen voor het
VTC uitgewerkt, het materiaal georganiseerd, en de bouwgroepen aan het werk gezet.
Ten behoeve van de bouw is er een eigen vrachtwagen aangeschaft, die in 2011 al ruim zijn
diensten heeft bewezen, en tot aanmerkelijke besparingen op de transportkosten heeft
geleid. Te zijner tijd zal de vrachtwagen weer verkocht worden.
Een enthousiaste vriendengroep van Tijs en Tine vatte het plan op om een bouwkamp te
organiseren in Mpongwe: rond de Kerst zijn een 25 Belgen gearriveerd, en hebben 3 weken
samengewerkt met de Zambiaanse bouwploegen: dit leidde tot grote kennisoverdracht naar
beide kanten!
Verder zijn er nog de doorlopende projecten zoals het Orphans and Vulnerable Children
Project, de exploitatie van het Guesthouse en Internetcafe met het geregelde onderhoud en
vervanging van middelen, de exploitatie van de 2WD auto dubbele cabine met laadbak, de
stagiaires en het bezoek.
Als laatste in dit voorwoord willen we stilstaan bij het overlijden op 13 mei 2011 van het
adviserend bestuurslid, en echtgenoot van de voorzitster van de Stichting GKMT, de heer
George Korsten.
George was naast Ton het grote brein achter de stichting, en van hem kwam ook het idee
om een Vocational Training Center op te zetten. Helaas mag hij de bouw en voltooiing van
dit project niet meemaken.
De stichtingen GKMT in Nederland en de GCMF (Give the Children of Mpongwe a Future) in
Zambia zijn hem zeer dankbaar voor zijn bijdrage gedurende de afgelopen 10 jaar en
honoreren dit met de naamgeving voor het Vocational Training Center in aanbouw: George
Korsten Vocational Training Center.
Namens het bestuur,
Wim Mensink

Penningmeester
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SITUERING

3.1

OVER ZAMBIA










3.2

MPONGWE DISTRICT

OPRICHTING
OPPERVLAKTE
BEVOLKING
GROEI
LANDBOUW
OVERIGE

HUISHOUDENS
EVOLUTIE HANDEL
TOERISTISCHE
ATTRACTIES

Zambia ligt in het zuidelijk deel van Afrika.
Het land heeft 7 buurlanden – zie kaart.
De oppervlakte is 18 keer Nederland.
Er wonen ongeveer 20 miljoen mensen (2010).
Zambia werd onafhankelijk in 1964.
Het land is voor 90 % afhankelijk van de opbrengst
van de kopermijnen en de landbouw.
Er zijn grote landbouwmogelijkheden, echter veel
gronden zijn nog niet ontgonnen.
De werkloosheid is vooral op het platteland nog steeds
groot en een groot deel van de bevolking leeft nog
steeds onder de armoede grens.

1997, los van Masaïti District
Ongeveer 8 000 km2
Ongeveer 98 000 inwoners
5,8 % per jaar, als gevolg van
migratie
Grootste bron van inkomen
(vooral maïs)
Bijenhouderij, visserij en
productie van houtskool.
Weinig mensen in
overheidsdiensten.
Veel huishoudens worden geleid
door vrouwen of kinderen.
In opkomst
Lake Kashiba, Lake Nampamba,
Natural Forest, Kafue River en
Kafue Lodge

Zie Kaart van projecten in Mpongwe in Bijlage 2.
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DOELSTELLINGEN EN RESULTATEN

4.1

DE STICHTING EN HAAR DOELSTELLINGEN
De stichting “Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst”
is opgericht door Ton Korsten-Korenromp naar aanleiding van
een werkbezoek aan het Mpongwe Mission Hospital in
Zambia in 2001 (zie de website).
In vervolg hierop richtte zij in 2001 de Stichting “Geef de
Kinderen van Mpongwe een Toekomst” (GKMT) op. In
november 2005 werd de stichting ook in Zambia erkend en
geregistreerd onder de naam “Give the Children of Mpongwe
a Future” (GCMF). Oorspronkelijk was het alleen de bedoeling
de weeskinderen in het district te ondersteunen, maar in de
loop der jaren is de doelstelling echter verbreed:
weeskinderen door middel van scholing en gezondheidszorg
een toekomstperspectief 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 bijeenbrengen van gelden uit donaties en vrijwillige
bijdragen en het verrichten van onderzoek ter plaatse naar de
wijze waarop het doel van de stichting verwezenlijkt kan
worden. (Uit artikel 1 en 2 statuten van de stichting; 12-092002).

Kaart van Afrika, gekleurd
volgens het percentage van

de bevolking
(15-49jaar), besmet met
HIV/AIDS (2004)

Deze doelstelling uit de statuten is in de afgelopen jaren
aangevuld en meer geconcretiseerd in de volgende
doelstellingen (zie ook www.mpongwe.nl):
1 Bevorderen van onderwijs, gezondheidszorg en
economische ontwikkeling in het Mpongwe district, met
name voor kwetsbare kinderen, jeugd en vrouwen door
middel van stimulering van “income generating activities”
door georganiseerde groepen in Mpongwe District;
2 Ondersteunen van duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding en het creëren van ontwikkelingskansen
3 Tot stand brengen van een ontmoeting tussen Noord en
Zuid;
4 Aansluiten bij de millenniumdoelen.
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4.2

UITWERKING VAN DE DOELSTELLINGEN IN 2011

De uitwerking van de doelstellingen in de vorm van projectactiviteiten houdt in het
verslagjaar 2011 het volgende in:
 De onderwijskosten financieren voor 84 weeskinderen (boeken, schoenen, uniform,
schoolgeld).
 Sponsoring van 7 jongeren in het vervolgonderwijs.
 De verdere ontwikkeling van het OVC (Orphans and Vulnerable Children) beleid.
 De organisatie van een OVC-dag
 Het onderzoek naar de mogelijkheden voor de oprichting van een technische school
afronden (positief), en de opstart van de bouw van het Vocational Training Center in
Mpongwe district.
 De installatie van een zonnepaneel in Rural Health center in Kasamba
 Het ondersteunen van de jongeren (Youth In Progress) bij de exploitatie van de
kippenhouderij, en de verkoop op de lokale markt (werkgelegenheid en income
generation)
 Het afronden van de bouw en de officiele opening van het vaardighedencentrum in
Mpongwe voor de vrouwengroep Nchembwe Twesheko.
 De renovatie van Kabumba Basic School
 Het boren van pompgaten en plaatsen van pompen nabij het vaardigheidscentrum van
Nchembwe Twesheko en de kippenhouderij van de jongeren, en op het complex van het
VTC
 De continue ondersteuning van groepen als Switi Village, Nchembwe Twesheko in het
Harvest programma.
 De start van het landbouwprogramma IBALA middels de plaatsing van pompen, de
aanschaf van zaden en natuurlijke meststoffen en het planten van aardnoten op de velden
van Nchembwe Twesheko en Switi
 De voorzitter van de Stichting GCMF in Mpongwe, de heer Kalima, is op uitnodiging van
Zuyd (voorheen Hogeschool Zuyd) in Nederland geweest om de dag “Kennis in Bedrijf
(KIB)” van de hogeschool te bezoeken, en hier ook een lezing te verzorgen
 De heer Kalima heeft van die gelegenheid gebruik kunnen maken om ook de Sallandse
Boer en de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Raalte (WOR) te bezoeken. De WOR
heeft het kader voor IBALA mogelijk gemaakt.
 In ditzelfde kader heeft de penningmeester in december een bezoek gebracht aan
Mpongwe teneinde, met zijn expertise in Tropische Landbouw, assistentie te verlenen in
de opzet van IBALA
 Ten tijde van het bezoek van de heer Kalima is er bij de voorzitster thuis een reunie
georganiseerd voor alle studenten van Zuyd die door de jaren heen stage hebben gelopen
in Mpongwe
 Het continueren van onderzoeksprojecten in samenwerking met de Faculteiten van Zuyd
en het District Developing Co-operating Committee in Mpongwe.
 Het uitbreiden van stages en onderzoeksprojecten naar andere Hogescholen en MBO.
 Het aangaan van een samenwerking met DARE2GO (voorheen Jongeren en Missie), het
uitbreiden van stages en onderzoeksprojecten naar andere Hogescholen en MBO.
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SBOS aanvraag

In samenwerking met Landstede Raalte werd in mei 2011 een subsidie aanvraag ingediend
bij Subsidiefaciliteit Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (hierna: SBOS) van het
Ministerie van Buitenlandse zaken. De aanvraag was gericht op wederzijds
bewustwordingsproces middels uitwisseling en kennisoverdracht van vakmanschap van
studenten/docenten van Landstede MBO en studenten in Zambia. Een van de doelstelingen
was vanuit Landstede lesmateriaal te ontwikkelen voor het MBO onderwijs in heel
Nederland.
Helaas werd de aanvraag in de eerste ronde op formele gronden afgewezen (een iets te
brede periode genoemd, en een te late einddatum). Een volgende ronde is er niet gekomen
omdat het SBOS programma beeindigd is tijdens de bezuinigingsronde in de crisistijd die we
nu in Europa kennen.
Verder streeft de stichting ernaar om in het Mpongwe District een bijdrage te leveren aan
armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en het creëren van ontwikkelingskansen.
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 en het starten van kleine business units),
basisvoorzieningen (gezondheidszorg), lanbouw (het nieuwe project Natural Farming) en
kennisuitwisseling (uitwisselingsprogrammas, stagiairs, bouwgroepen, etc).

De stichting gaat in op maatschappelijk relevante vragen in Mpongwe en vertaalt deze naar
onderzoeksvragen. De stichting werkt hierbij samen met het Mpongwe District Developing Co8

ordinating Committee (DDCC) en de faculteiten van Zuyd. Ook dit jaar hebben studenten van
andere hogescholen en Dare2Go aan deze doelstelling gewerkt.
Naast de concrete projecten in Mpongwe richt de stichting zich ook op een andere
doelstellingen. 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 en jongeren in
Mpongwe te betrekken bij haar acties. Dit doen we door voortdurende informatieuitwisseling en het bieden van stagemogelijkheden 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.
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 optimaal in te zullen zetten om de acht doelen waar
te maken tegen 2015.

Deze 8 millenniumdoelen zijn:
1. het uitbannen van extreme armoede en honger
2. basisonderwijs voor iedereen;
3. het stimuleren van 'gender-equality en empowerment' van vrouwen;
4. de kindersterfte met tweederde verlagen;
5. het verbeteren van de kraamzorg en het aantal vrouwen dat sterft op het kraambed
met driekwart verlagen;
6. de verspreiding van ziektes als aids en malaria een halt toe roepen;
7. het creëren van een gezonde leefomgeving, inclusief schoon drinkwater en sanitaire
voorzieningen;
8. een wereldwijde samenwerking tot stand brengen: eerlijke handel,
schuldenlastverlichting en meer ontwikkelingshulp.
Door middel van haar activiteiten draagt de stichting op bescheiden schaal bij aan de
bovengenoemde millenniumdoelen.
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5

STRATEGIE EN BELEID IN 2011

Het beleid van de stichting is erop gericht om een structurele bijdrage te leveren aan
duurzame ontwikkeling, armoedebestrijding en het creëren van ontwikkelingskansen voor
kwetsbare groeperingen in het Mpongwe district. Het betreft met name weeskinderen,
jongeren en vrouwen. Met het creëren van ontwikkelingskansen wil de stichting aansluiten
bij de adviezen van het WWR rapport. 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 zelfstandigheid. Sinds eind 2009 draait het guesthouse en internetcafé als
een zelfstandige unit. Dit betekent dat de inkomsten en verliezen voor rekening komen van
het guesthouse. De stichting investeert nog wel in het project door middel van het verhogen
van de kwaliteit van de dienstverlening en de uitbreiding van het guesthouse. In 2011 is het
Guesthouse uitgebreid met een keuken en restaurant, en is een koelkast, een diepvrieskist
en kooktoestel met oven op gas en elektriciteit aangeschaft om de gasten beter te kunnen
bedienen.

De resultaten zijn na 2 jaar bemoedigend met een gemiddelde bezetting tussen 85 % en 95 %.
Tijdens de droge periode (mei – december) is de bezetting vaak zelfs 100 %, en moeten
mensen afgewezen worden omdat het Guesthouse volgeboekt is.
De stichting heeft haar beleid verbreed door zich meer te richten op de ontwikkeling van
groepen om activiteiten mbt de generering van inkomen te kunnen ondersteunen.
Zo heeft de stichting in 2011 kleine businessunits ondersteund: het betreft de kippenhouderij
van de jongerengroep, de maismolen van de Switi-vrouwen en de aanleg van aardnoot-velden
van de Switi-vrouwen en de vrouwen van Nchembwe Twesheko in het kader van IBALA.
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Nieuw in het beleid van GKMT/GCMF is de grotere aandacht voor groepen boeren en
boerinnen. GCMF helpt deze groepen bij het verkrijgen van hun registratie, en toegang tot
subsidiebronnen in eigen district en land.Geregistreerde groepen hebben de mogelijkheid
een bankrekening te openen, kunnen toegang krijgen tot grondrechten, voorlichting, en
andere faciliteiten.
Daarnaast biedt GCMF middels IBALA mogelijkheden aan leden van de genoemde groepen om
trainingsprogramma’s te volgen om de kennis over landbouw, landbouwmethodes en
landbouwmechanisatie te vergroten. Zo hebben de volgende groepen al meegedaan:
Mukuyu Women Orphans Support Group Switi (de vrouwengroep van Switi Village),
Tubombeshe (vrouwen & jongeren van Ibenga), Nchembwe Twesheko (professionele
vrouwen uit Mpongwe) en Youth for progress (de jongerengroep van Mpongwe, die ook
Raalte bezocht heeft).

Voorts zijn in 2010 en 2011 voorbereidingen geweest om technisch onderwijs in het district
mogelijk te maken. Met de onderwijsdienst van het district en TEVETA zijn plannen ontwikkeld
om te komen tot bouw en exploitatie van de technische school (Vocational Training Center –
VTC). In 2011 is de constructie van het VTC is ter hand genomen, en in de loop van 2011 zijn er
al 2 gebouwen geplaatst en de fundering voor veel meer gebouwen gelegd.

5.1

SAMENWERKEN EN VRAAGGERICHT WERKEN IN MPONGWE

COMITE IN MPONGWE

De stichting heeft in Mpongwe een uitvoerend comité dat de
werkzaamheden ten behoeve van de projecten uitvoert. Het
comité bestaat uit vertegenwoordigers van de sector
gezondheidszorg, de lokale bedrijfssector, onderwijs, het
District, District Aids Task Force, de Mpongwe Baptist
Association en de Chieftainess. Zonder uitvoerend comité ter
plaatse zou het niet mogelijk zijn om vraaggericht te werken
en duurzame (soms kleinschalige) ontwikkeling op gang te
brengen. Het comité ter plaatste heeft een belangrijke rol in
het creëren van een draagvlak voor duurzame ontwikkeling,
11

armoede bestrijding en het creëren van ontwikkelingskansen
voor kinderen, jongeren en vrouwen.
HET DDCC

Het comité werkt nauw samen met het District Development
Co-ordinating Committee in Mpongwe (DDCC) om de
doelstellingen van de stichting in lijn te houden met de
doelstellingen van het DDCC.
Alle aanvragen worden door het comité getoetst aan de
eigen doelstellingen en de probleemgebieden die genoemd
worden in het District Development Plan. Het uitvoerend
comité rapporteert 3-maandelijks aan het DDCC over de
projecten.

DE BEVOLKING,
DE LEERKRACHTEN EN DE
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. Op alle
scholen zijn deze comités gevormd. Zij selecteren de
kinderen die voor ondersteuning in aanmerking komen.
Samenwerken en vraaggericht werken betekent ook dat de
bevolking bij elk project zo concreet mogelijk aangeeft op
welke wijze zijzelf een bijdrage levert aan de realisering van
het project. Ook werkt de lokale stichting samen met andere
organisaties die in het district weeskinderen ondersteunen.
Zo werden er ook gesprekken gevoerd met Mpongwe
Business Association en de council over het opzetten van de
beroepsopleiding (VTC) in het Mpongwe district.

5.2

SAMENWERKINGSVERBANDEN IN NEDERLAND

ZUYD HOGESCHOOL

GKMT maakt het mogelijk dat studenten van verschillende
faculteiten van Zuyd Hogeschool kunnen participeren in
onderzoeksprojecten rond het thema ‘Creëren van
Ontwikkelingskansen, Armoedebestrijding en Duurzame
Ontwikkeling’.
Uitgangspunt is vraaggericht werken in een transdisciplinaire
setting in een andere cultuur. Door in te gaan op
maatschappelijk relevante vragen uit het Mpongwe district en
deze vragen te vertalen naar projecten en onderzoeksvragen,
zullen niet alleen studenten belangrijke competenties kunnen
verwerven, maar kunnen ze ook een bijdrage leveren aan het
creëren van ontwikkelingskansen, duurzame ontwikkeling en
het verminderen van armoede in het Mpongwe district.
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MOV-GROEPEN EN PAROCHIES

In het Vastenactie project 2011 heeft de stichting
samengewerkt met de MOV groepen uit Luttenberg en
Heeten en de parochies in Broekland, Raalte, Mariënheem,
Haarle, Holten en Nieuw Heeten. Ook de jongerengroepen
van 2007 en 2009 zijn nog steeds actief tijdens deze periode.
MOV-leden en jongeren verzorgen acties tijdens de
Vastenactie. Zij geven voorlichting op scholen en in de
parochiekerken.

VASTENACTIE

De gelden die door middel van het Vastenactie project
worden verworven, worden door Vastenactie/Cordaid
aangevuld met 50 %. Elk jaar dient de stichting hiertoe een
aanvraag in voor het ‘Eigen Doelen project’. Na afloop van het
project ontvangt Cordaid een inhoudelijk en financieel
verslag.

LANDSTEDE

Ook de Jongeren van ROC Landstede in Raalte zijn nog
steeds actief betrokken bij de ontwikkelingen in Mpongwe.
Zij hebben verschillende acties gehouden om de bouw van de
kippenhouderij te financieren. In 2012 zullen wellicht ook
stagiaires van Landstede stage lopen in de projecten van de
stichting. De stichting is door Calibris erkend als leerbedrijf
voor het MBO.
Net als in 2010 kon de stichting ook dit jaar weer rekenen op
de financiële steun van NCDO (uitloop van 2010), Wilde
Ganzen en CordAid. Wilde Ganzen werkt met een aanvulling
op de eigen fondsen voor een specifiek project met 70 %
(netto 61 % na inhouding van 9 % door Wilde Ganzen).
In 2010 is met Wilde fondsen een auto gekocht, die in 2011
vele goede diensten bewezen heeft door het verlichten van
de werkdruk van de vrijwilligers tijdens de bouw van het VTC
en de organisatie van alle andere werkzaamheden.

DARE2GO (VOORHEEN JONGEREN
EN MISSIE )

In 2010 heeft een student Creatieve Therapie en Social
Studies via Dare2Go stage gelopen in Mpongwe in het kader
van “community development. De stichting neemt zich voor
deze samenwerking te continueren, hetgeen in 2011 niet tot
verdere plaatsing heeft geleid, maar voor 2012 zullen
daartoe weer 2 studenten naar Mpongwe gaan.
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PROJECTACTIVITEITEN: RESULTATEN EN BESTEDING VAN DE GELDEN

6.1
BASISONDERWIJS, MIDDELBAAR ONDERWIJS EN VERVOLGONDERWIJS
(ORPHANS AND VULNERABLE CHILDREN PROGRAM)
Het oudste programma Van de Stichting GCMF is het OVC
programma. De Stichting GCMF ondersteunt 100 wezen en
kwetsbare kinderen door het geven van de middelen die
nodig zijn om onderwijs te volgen.
In 2011 is het systeem van “meer planning en controle van
het OVC programma” gecontinueerd. Elk weeskind heeft nu
zijn/haar persoonlijk dossier. Het systeem is beter en
eenvoudig te monitoren. De relatie en communicatie met de
verschillende scholen is hierdoor verbeterd. De Stichting
GCMF wordt bijtijds geïnformeerd door de OVC
coördinatoren van de scholen. Sinds 2011 wordt er een aantal
keer per jaar de resultaten en voortgang gerapporteerd aan
de Stichting GCMF. Wij hopen door deze aanpak de resultaten
van het leerproces te verbeteren en het aantal geslaagde
leerlingen te verhogen.
Op 5 maart 2011 is de eerste OVC-dag georganiseerd . Alle
kinderen en jongeren zijn uitgenodigd die door Stichting
GCMF worden ondersteund. Deze activiteit versterkt de
onderlinge band met de leerlingen en studenten. De dag is
een groot succes geworden. De leerlingen hebben elkaar
leren kennen en de jongeren konden van de oudere
studenten leren. De dag heeft bijgedragen aan het versterken
van een groepsgevoel van de 100 leerlingen.
AANTAL KINDEREN

Op dit moment ondersteunt Stichting GCMF 95 kinderen,
deze kinderen zijn verdeeld over 25 scholen.
59 %
32%
9%

Basisschool
Middelbare school
Vervolgonderwijs

14 % van de leerlingen behoren bij de groep kwetsbare
kinderen waarvan beide ouders in leven zijn . 40% van de
leerlingen komen uit een ouder gezinnen. 40 % van de
kinderen zijn weeskinderen. Hun ouders zijn niet meer in
leven.
De Stichting GCMF ondersteunt de kinderen van groep 1 tot
en met groep 12. Negen studenten volgen een
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vervolgopleiding in Luanshya, Ndola, Kitwe en Lusaka. Deze
studenten vallen onder een “bonding system” waarin zij een
contract hebben ondertekend. De studenten zullen op hun
beurt bijdragen aan het onderwijs van de volgende studenten.
De afspraak is dat deze studenten gedurende 2 jaar 10 % van
hun loon zullen afstaan.

RESULTATEN

EVALUATIE

Negen leerlingen deden mee aan de examens van groep 7.
Daarvan zijn 8 leerlingen geslaagd met heel goede resultaten.
Tien leerlingen deden het examen van groep 9. Daarvan zijn
er 7 geslaagd. Deze leerlingen gaan naar de middelbare
school. Zeven leerlingen zijn geslaagd voor de middelbare
school; zij gaan hun studie voortzetten in het hoger onderwijs.
Het OVC programma is een arbeidsintensief programma. De
Stichting GCMF biedt financiële ondersteuning aan een 100tal kinderen. Ieder kind is uniek De Stichting GCMF benadert
elk kind met een persoonlijke aanpak. Het OVC programma
vormt de ruggengraat voor de toekomst van GCMF.
In 2009 is een nieuw registratiesysteem ingevoerd. Dit
systeem wordt nu als transparant en werkbaar ervaren. Elk
kind heeft nu haar/zijn eigen dossier. Alle gegevens van de
kinderen zijn ingevoerd in de computer en van elk kind zijn
nieuwe foto’s gemaakt. Twee keer per jaar wordt een
vergadering georganiseerd met de leerkrachten, kinderen en
voogd. Deze keuze is gemaakt om problemen als
zwangerschappen, huwelijken, drop-outs, etc aan te kaarten
en te voorkomen. De nieuwe aanvragen voor ondersteuning
van onderwijs komen vooral binnen vanaf groep 7. Het
basisonderwijs van groep 1 tot groep 6 wordt gratis gegeven
met uitzondering van het uniform, schoenen, schriften en de
bijdrage aan het oudercomité.
Het Steering Comité heeft besloten voor het OVC-programma
voor de lagere groepen de leerlingen zelf te rekruteren. De
Stichting GCMF betaalt dan alle extra’s. Op die manier wordt
een tastbare band gecreëerd met de scholen en de kinderen.
Mochten er leerlingen afvallen kunnen deze plaatsen worden
opgevuld door nieuwe kinderen uit dezelfde groep.
We constateren een belangrijke verschuiving met vorig jaar.
Voor 2011 worden weer kinderen gerekruteerd uit de lagere
groepen. Meisjes en dubbele wezen krijgen hier ook de
voorkeur omdat deze kinderen het kwetsbaarst blijken.
Voor het hoger onderwijs worden per jaar een vijftal plaatsen
gecreëerd. Deze keuze is gemaakt om de jongeren
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continuïteit van ontwikkeling in het onderwijs te bieden. De
studenten die een plaats mislopen worden actief begeleid in
het zoeken naar oplossingen en beurzen. Voorts wordt
aandacht besteed aan de ontwikkeling van
verantwoordelijkheid van de student. De student is mede
verantwoordelijk voor het leerproces van zijn/haar
medestudenten.
BESTEDING

6.2

In 2011 werd binnen het OVC programma een bedrag van ZK
93.116.950 (€ 14.108) besteed aan onderwijskosten. Voor
leerlingen basisschool en middelbare school was dit
ZK52.744.980 (€ 7.9920) en voor studenten van MBO/HBO
beroepsopleidingen was dit ZK 40.372.000 (€ 6.117).

DE AANSCHAF VAN EIGEN VERVOER VOOR DE STICHTING

SITUATIE

In 2010 kocht de Stichting GCMF een projectauto Isuzu
gesponsord door Wilden Ganzen. De projectauto biedt veel
mogelijkheden om de projecten in de regio te ondersteunen.
Deze projectauto zal in 5 jaar worden afgeschreven.

RESULTATEN

BESTEDING GELDEN

Per kilometer wordt Kw 2.500 betaald. Hiervan wordt Kw
1000 betaald voor de afschrijving. Kw 800 voor de diesel en
Kw 700 voor verzekering, onderhoud en vergunningen.
In 2011 bedroegen de totale inkomsten van de auto Kw
73.424.250 ( € 11.125): er is een bedrag van Kw 20.805.500 (€
3.152) binnengekomen via de gasten van de Stichting GCMF
en Kw 52.618.750 ( € 7.973) werd verdiend met de
doorbelasting van autokosten naar de GCMF projecten.
Wat betreft de kosten voor de auto in 2011 is Kw 25.074.820
(€ 3.799) betaald aan onderhoud, overige kosten en Kw
24.180.968 (€ 3.664) aan diesel.
Voor afschrijvingen kwam daarmee in 2011 in totaal een
bedrag van Kw 24.168.462 (€ 3.662) beschikbaar. Dit
betekent, dat de doelstelling (projectauto in 2015 volledig
afgeschreven), realiseerbaar is.

6.3

SITUATIE

DE BOUW VAN EEN VAARDIGHEIDSCENTRUM IN MPONGWE CENTRUM T.B.V. NCHEMBWE
TWESHEKO WOMENS DEVELOPMENT ASSOCIATION
Nchembwe Twesheko is opgericht door de vrouwen van de
gemeenschap in Mpongwe in 2002. De groep bestaat uit
geschoolde vrouwen (verpleegkundigen, verloskundigen,
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RESULTATEN

EVALUATIE

BESTEDING

landbouwdeskundigen, onderwijzeressen,
gemeenteambtenaren en zakenvrouwen).
In 2007 is besloten om een vaardigheidscentrum te
bouwen met de sponsorgelden van “De nacht van de fooi”,
een Nederlandse organisatie. 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 de
deelnemers maken kunnen verkocht worden op de markt.
Daarnaast zal aandacht besteed worden aan het ‘gender’
probleem, ook in relatie tot HIV/AIDS.
In Juni 2011 was de bouw voltooid. De vrouwen houden er
hun vergaderingen, o.a. over het verkrijgen van fondsen en
de toekomstpannen. De vrouwen dragen ook zelf
contributie af, plantten aardnoten in het kader van het
IBALA project en schreven projectvoorstellen voor de
Copperbelt Development Foundation en het Ministerie van
Community Development.
Verder zijn er in 2011 bonen en aardappelen verbouwd. De
secretaris van de groep heeft computerles gehad en kan de
bestanden nu elektronisch bijhouden.
Op 4 november 2011 is het gebouw officieel geopend. Een
feestelijk gebeuren waar een groot aantal respectabele
gasten waren uitgenodigd die de vrouwen in hun speeches
veel succes in de toekomst wensten en hen prezen voor
hun activiteiten tot nu toe. Er werd gedanst en gezongen;
er was drama en de gasten werden getrakteerd op een
goede maaltijd.
De vrouwen hebben een activiteitenplan ontwikkeld, voor
zowel het maken en ontwerpen van kleren als het opzetten
van activiteiten op het gebied van catering. De groep is
onderverdeeld in twee kleine groepen. Ook zijn ze
begonnen met het aankleden van de hal, zodat deze een
prettig sfeer krijgt en geschikt wordt voor bovenstaande
voorgenomen activiteiten.
De vrouwengroep vergadert tweewekelijks waardoor er
continuïteit gecreëerd wordt. De groep heeft besloten om
een selectie binnen de eigen leden te houden. Leden die
niet actief zijn en die geen motivatie en engagement tonen,
worden als lid geschorst.
In 2011 besteedde de stichting K 63.858.000 aan dit
project. (€ 9.531€) en dit brengt de totale uitgaven sinds
2009 op K 136.971.917 (€ 20.444). De niet geringe
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2009 op K 136.971.917 (€ 20.444). De niet geringe
overschrijding van het budget is te danken aan een
onbetrouwbare aannemer. Door zeer scherp te
onderhandelen over materialen, goede prijsafspraken te
maken en het beheer in eigen hand te houden, is het onder
begeleiding van Tijs Naert, gelukt het verlies alsnog te
beperken.
6.4
INTERNETCAFÉ ALS ‘INCOME GENERATING PROJECT”. EEN INNOVATIEF PROJECT VOOR DE STICHTING.
Situatie
De eerste kamers van het gastenverblijf zijn in oktober 2008 in gebruik genomen. Ook het
internetcafé was vanaf die datum operationeel. Vanaf februari 2009 zijn alle kamers in
gebruik. De Stichting wil in haar presentatie naar buiten duidelijk de relatie van het
gastenverblijf met de stichting tot uiting brengen. Het gastenverblijf is daarom genoemd
naar de stichting “Give the Children of Mpongwe a Future”: GCMF Guesthouse.
Dit innovatieve project zorgt er voor dat studenten, gasten en vrijwilligers in een mooie,
veilige omgeving binnen GCMF kunnen verblijven. Het guesthouse is ook een
ontmoetingsplaats en heeft een internetcafé. Het project is een ‘income generating project’
en een eerste stap op weg naar onafhankelijkheid.
De uitstraling van het guesthouse, verbetering en onderhoud van het guesthouse is een
continue proces. We lichten enkele werkzaamheden toe die hebben plaatsgevonden in
2011.
Guesthouse
 De conferentieruimte is veranderd in twee kamers met douche en toilet. Hier bleek
meer behoefte aan dan aan een conferentieruimte. De kamers werden eind februari in
gebruik genomen.
 De bamboe omheining werd vervangen door een meer duurzame ijzeren omheining. Dit
omdat de termieten de bamboe omheining hadden aangetast.
 Er is een start gemaakt met de bouw van een tweede keuken en restaurant; de
verwachting is dat deze eind januari klaar is en dat het restaurant in maart 2012 in
gebruik genomen wordt.
 De huidige insaka is verplaatst naar achter het guesthouse. Dit wordt nu een plek waar
mensen van de rust kunnen genieten. Er is een nieuwe insaka gebouwd die dienst doet
als restaurant.
 Er zijn looppaden aangebracht naar de opslagruimtes achter het guesthouse en naar de
insaka, zodat tijdens het regenseizoen deze plaatsen enigszins droog bereikt kunnen
worden.
 De tuin van het guesthouse heeft meer aandacht gekregen. Er zijn bomen geplant en
groente en bloemen gezaaid. De uitstraling van het guesthouse is hierdoor verbeterd.
 In de eetkamer is een televisietoestel gekomen voor de gasten van het guesthouse.
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Internetcafé
In 2011 is een kopieermachine, laminaatmachine en een scanner gekocht. Dit om meer extra
service te kunnen bieden aan klanten , maar ook om de inkomsten te vergroten.
Resultaten
De resultaten voor 2011 bevestigen de tendens van 2009 en 2010. Het guesthouse had in 2011
wederom een gemiddelde bezetting van 85 % tot 90 %. Tijdens het droge seizoen (augustusdecember) ligt de bezetting beduidend hoger dan tijdens het regenseizoen. In dat seizoen zijn
er lange periodes met een bezetting van 100 %.
Het Guesthouse is winstgevend, en een groot deel van de winst is gebruikt voor een aantal
broodnodige investeringen, zoals het construeren van twee afzonderlijke kamers met
sanitair vanuit de slaapzaal. Daarmee dienen de kamerinkomsten nog meer geoptimaliseerd
te worden
Na het plaatsen van het kopieerapparaat (via contract met lokale eigenaar) in het
internetcafé, draait deze nu zonder verlies, zelfs met een geringe winst. Internet is zeer duur
in Zambia, zowel de abonnementkosten als het gebruik ervan. Intussen komen wel steeds
meer vaste klanten naar het internetcafé door het fotokopieerapparaat. Ook is de vraag
naar computerlessen gestegen. In 2010 is gestart met het geven van ICT lessen aan
particulieren door Miriam Shamfuti. Zij werd vanaf 2003 ondersteund door de stichting en
vorig jaar is zij afgestudeerd aan ZIBSIP in informatica. Zij is lid van de jongerengroep (YIP).
Een win-win situatie: werkverschaffing aan Miriam en extra bron van inkomsten voor het
internetcafé.
BESTEDING
• De stichting besteedde in 2011 nog eens ZK 15.588.700 (€ 2.327) aan het afronden
van de bouw van de twee kamers met douche en toilet
• Aan de omheining werd in totaal ZK 16.635.000, ( € 2.483) besteed
• .De constructie van de keuken, bar en restaurant kostte in 2011 ZK 66.672.900 (€
9.951)
6.5

MUKUYU ORPHANS SUPPORT GROUP SWITI-VILLAGE

SITUATIE
De Stichting ondersteunt sinds 2003 de vrouwengroep van Switi Village. Ze kregen in 2009 een maïsmolen
zodat ze vanaf dat moment in staat waren eigen inkomen te verwerven
Vanaf het oogstseizoen 2010-2011 ontvangt de groep via gelden van de groep Vrienden van
Mpongwe en Landstede 3 jaar financiële ondersteuning (2009-2010, 2010-2011, 2011-2012)
voor de aankoop van zaaigoed en kunstmest. Daarna wordt de groep in staat geacht om
zelfvoorzienend te zijn. In verband met geconstateerde onenigheid en rivaliteit in de groep
heeft de voorzitter van de stichting in 2010 in samenwerking met de afdeling Social Work
van het district een workshop in leiderschap en groepsprocessen gegeven aan de vrouwen.
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In 2011 ondersteunde de stichting de wens van de Switi vrouwen om toe te werken naar een
officieel erkende en geregistreerde vrouwengroep met een eigen bank account. Dit proces
werd medio 2011 afgerond . In 2011 werd de vrouwengroep onderdeel van het IBALA
project. Zij hebben 1 hectare pinda’s geplant en zien nu uit naar een groot stuk land van één
van de vrouwen. De mogelijkheden voor duurzame landbouw worden dan aanzienlijk
uitgebreid.
RESULATEN
De groep vergadert regelmatig en heeft het aantal OVC’s in kaart gebracht. De transparantie
is verbeterd en de inkomsten worden eerlijker verdeeld onder de vrouwen. bovendien wordt
er een bepaald bedrag opzij gezet op de bankrekening voor de nodige investeringen en
onverwachte uitgaven. Ze zijn actief in het IBALA project en proberen er uit te halen wat erin
zit. Op 25 januari 2012 Verloren zij hun secretaris en toegewijd lid, Vainess Nkobi; een zeer
groot verlies. De Switi vrouwen organiseerden de begrafenis en namen de kosten op zich.
We zullen onze kleine Vanessa zeer missen.
BESTEDING
See IBALA Project

6.6 ONDERSTEUNING TWIKATANE COMMUNITY GROEP NAMPAMBA
SITUATIE
In 2011 organiseerde de Stichting GCMF een workshop voor AIDS/HIV slachtoffers in
Nampamba. De workshop werd aan een bestaande groep van 20 deelnemers gegeven. De
vertegenwoordiger van de groep nam het initiatief om de mogelijkheden voor
ondersteuning met de Stichting GCMF te bespreken. De groep Nampamba wil graag een
erkende geregistreerde groep worden in Zambia.
Stichting GCMF ondersteunde de groep in dit proces naar registratie. De organisatie werd
gevormd en de noodzakelijke formulieren werden ingevuld. De groep is na verschillende
vergaderingen nu geregistreerd als een Community Based Cooperation in Zambia.
Ze hebben nu mogelijkheden om subsidie aan te vragen bij verschillende instituten en bij
Community Ontwikkeling.
Besteding
Enkel in natura : kennisoverdracht en capaciteitsopbouw
6.7

DE BOUW VAN EEN KIPPENBOERDERIJ VOOR DE JONGERENGROEP ‘YOUTH IN PROGRESS’ YIP) VAN
MPONGWE

Situatie
Naar aanleiding van de uitwisseling in 2009 met Landstede werd door de Zambiaanse
jongerengroep de idee geuit om, met steun van Landstede, een project op te starten. De
jongeren noemden zichzelf ‘Youth In Progress’ of kortweg YIP. De jongeren dachten na over
wat een goed, duurzaam en leefbaar Income Generating Activity zou zijn. Het voorstel
kwam om een kippenboerderij te starten. ( poultry).
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Dit werd vanuit Landstede en de stichting goedgekeurd .De
inkomsten zullen aangewend worden voor verdere studie
onder de jongeren en voor het ondersteunen van
weeskinderen.
Voorbereiding
Na het ontwikkelen van een business plan, met ondersteuning van enkele Nederlandse
studenten, gingen de jongeren over tot het concretiseren van dit plan in de praktijk. Er
volgden heel wat vergaderingen om de idee te concretiseren.
De jongerengroep verdeelde zichzelf in 3 subgroepen waarbinnen telkens een 4-tal jongeren
actief waren.
Begin 2011 werd de kippenhouderij operationeel en
de taken werden verdeeld om dit project draaiende
te houden. De jongeren ontwikkelden een
werkschema, beleid en een marketingplan.
Tijdens de voorbereidende fase werd door de
andere groepjes verder gewerkt aan de andere
taken. Zo werden er afspraken gemaakt over wie,
wanneer in de poultry aanwezig is omdat deze 24
uur bewaakt dient te zijn. Dit om de temperatuur te
controleren en de kuikens eten en drinken te geven.
Daarnaast werd een concept van de constitutie opgesteld, waarbij er geregeld
teruggekoppeld werd naar de groep.
EFFECT
Dit project is een ‘income generating activity’ waarbij de opbrengsten enerzijds terug naar
de jongeren zullen gaan om hen te ondersteunen in hun studies of bij het opstarten van een
business en anderzijds terug naar de community, De jongerengroep is van plan om enkele
kinderen in het OVC-programma van de Stichting te sponsoren.
Het was voor de eerste keer voor de jongeren een kennismaking met verschillende aspecten
van een project: opstellen van een businessplan, start-up van een business, financieel
management, werken met schema’s, kippen houden, het praktisch organiseren van de
verkoop etc. Dit proces wordt door de jongeren als zeer leerzaam en positief ervaren.
BESTEDING
In 2011 heeft de stichting ZK 20.839.900 (€ 3.110) besteed aan de bouw. Ook is van dit geld
een bezoek aan Livingstone gebracht door de jongeren die geheel belangeloos mee hebben
geholpen aan de bouw en opzet van de kippenboerderij. De kosten voor 20 jongeren waren
ZK 11.000.000 (€ 1.645).
De totale kosten van dit project sinds 2010 zijn ZK 50.000.000 (€ 7.463).

6.8 OPSTART TECHNISCHE SCHOOL (GEORGE KORSTEN VOCATIONAL TRAINING CENTRE) IN
MPONGWE
SITUATIE

In de afgelopen jaren is een toenemend aantal jongeren
vertrokken uit het Mpongwe district op zoek naar voortgezet
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onderwijs. De achterblijvers hebben de mogelijkheden en de
financiën niet om een beroepsopleiding elders te volgen en
blijven werkloos thuis. De stichting wil in Mpongwe een
school voor beroepsonderwijs opzetten (VTC), die door
TEVETA geaccrediteerde opleidingen aanbiedt met een duur
van enkele maanden tot twee jaar. Een VTC in Mpongwe
betekent het behoud van kennis en een verdere
ontwikkeling van de regio. TEVETA is verantwoordelijk voor
de certificering en stelt kwaliteitscriteria op. TEVETA dient
ook als leverancier van de cursusmaterialen, en voorziet een
opleiding van een totaal curriculum.
Na een aantal gesprekken tijdens werkbezoeken tussen de
Zambiaanse partner, de council in Mpongwe, het DDCC en
de Stichting in Nederland werd besloten om in 2010 een
haalbaarheidsstudie en marktonderzoek uit te voeren.
Conclusie van het onderzoek is dat er zowel bij jongeren als
bij stakeholders en bedrijven een grote behoefte is aan een
VTC.
Er werd een aanvraag ingediend bij Wilde ganzen en NCDO
voor aanvulling op eigen fondsenwerving. Deze aanvraag is
in november 2010 goedgekeurd. De stichting startte
onmiddellijk met fundraising en een plot werd aangevraagd.
Zie ook de informatie hierover in jaarverslag 2010.

OPLEIDINGEN

Voorgesteld wordt te gaan starten met 4 opleidingen:
Textiel en ontwerpen, Landbouw, Autotechniek,
Houtbewerking en bouwconstructie. Elke opleiding start met
40 studenten, verdeeld over 2 groepen. In een verder
stadium kunnen andere opleidingen aangeboden worden op
het gebied van ICT, huishoudkunde, verpleging en
verzorging, sociale dienstverlening, basisschoolleraar etc.
Studenten van de faculteit “Built Environment” van de
Hogeschool Zuyd en de Copperbelt University in Zambia
hebben het ontwerp voor de school gemaakt.
De totale bouw van de eerste fase omvat: Een
administratiekantoor, 4 klaslokalen, 3 werkplaatsen, 5
lerarenunits, 1 sanitair blok, 1 bibliotheek, 2 hostels en
restaurant (internaat), een parkeerplaats en een sportveld
De totale kosten van dit gedeelte van de bouw zijn berekend
op ruim € 175 000,00. Voor de bouw dient de Stichting zelf €
68 000,00 aan eigen inkomsten te verwerven, waarna Wilde
Ganzen en NCDO dit bedrag zullen aanvullen tot € 175
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000,00. Wilde Ganzen en NCDO zullen de inrichting van de
gebouwen niet financieren.
EFFECT

SAMENWERKING VAN
ORGANISATIES BIJ DE BOUW,
VORMGEVEN VAN HET ONDERWIJS
EN KWALITEITSCONTROLE

 Toekomstperspectief voor 160 jongeren per jaar die geen
hoger beroepsonderwijs kunnen volgen maar wel een
vakopleiding op VTC in Mpongwe.
 Continuïteit van de kernactiviteit van de Stichting,
namelijk een studieloopbaan aanbieden aan kinderen en
jongeren uit het district van groep 1 tot en met
beroepsonderwijs.
 Creëren van economische ontwikkelingen in het
Mpongwe district door afgestudeerden van de
beroepsopleiding de mogelijkheid te bieden door middel
van een microcrediet een eigen bedrijfje te beginnen.
 Het stimuleren van ondernemerschap.
 Bewustwording door “climate neutral” en “energy
neutral” te bouwen.
 Werkgelegenheid voor de bevolking en het district.
Tijdens het bouwen en nadat de school gebouwd is. Circa
21 werknemers als de school opgestart is. .
 Uitbouwen van het VTC als een income generating
project, zodanig dat de winsten lokaal geïnvesteerd
kunnen worden.
 Meewerken aan het bereiken van de millenniumdoelen
voor 2015 en wel op het punt waar het gaat om
onderwijs voor iedereen, 'gender-equality and
empowerment' voor vrouwen en armoedebestrijding en
duurzame ontwikkeling d.m.v. opzetten van ‘incomegenerating projects’.
 De bouwwerkzaamheden zullen uitgevoerd worden door
plaatselijke aannemers en bouwvakkers.
 Het vaardigheidsonderwijs neemt in elke cursus een
belangrijke plaats. Naast gekwalificeerde
vaardigheidsdocenten zullen lokale leermeesters uit het
plaatselijke Ministerie van Onderwijs nauw betrokken
worden bij het vormgeven en uitvoeren van het
onderwijs. Elke cursus zal gekoppeld worden aan een
businessunit al dan niet uit het lokale bedrijfsleven. Het
is de bedoeling dat de businessunit een income
generating project wordt, zodat deze uiteindelijke winst
kan maken. De cursus landbouw is nauw gekoppeld aan
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VERANTWOORDELIJKE
ORGANISATIE

EXIT-STRATEGIE

 het VTC om in eigen voedsel te voorzien voor de school
en haar internaat. De cursus houtbewerking en
constructie is nauw gekoppeld aan de werkelijke bouw
van de school
 Bij de opleidingen “Textiel en Ontwerpen” en
“landbouw” wordt samengewerkt met de vrouwengroep
Nchembwe Twesheko in Mpongwe, Mukuyu Switi Village
vrouwengroep in Switi village , Tubombeshe Ibenga
Gender Association in Ibenga en de jongerengroep in
Mpongwe. Deze vier groepen zijn en worden door de
stichting al ondersteund. Voor deze groepen heeft de
Stichting de twee vaardigheidscentra gebouwd.
Het Uitvoerend Comité van de stichting in Mpongwe is de
projectmanager van het bouwproject, verantwoordelijk voor
de voorbereiding, uitvoering, monitoring, de evaluatie en de
follow-up van het bouwproject. De Stichting in Nederland is
de aanvrager van de financiering, en daarmee
hoofdverantwoordelijke voor een juiste uitvoering van het
voorgestelde project en een juiste besteding van de fondsen.
De visie van de stichting is gebaseerd op duurzaamheid,
zelfredzaamheid en ‘ownership’. Dit project is dan ook
geschreven vanuit deze fundamentele principes die de
Stichting voor ogen houdt.
 Het projectmanagement ligt bij de opstartfase in de
handen van het uitvoerend comité in Mpongwe.
 Een geleidelijke loskoppeling van de
verantwoordelijkheden van het bestuur in Nederland en
uitvoerend Committee in Mpongwe, er wordt gewerkt
naar een sterke en betrouwbare exit strategie.
 De Stichting heeft een geschiedenis die gebaseerd is op
income generating projects, waarbij telkens een exit
strategie wordt ontworpen. Deze verworven expertise
wordt ook bij dit VTC toegepast.
 Omdat het VTC inkomsten genereert door middel van
small business units, en doordat dit op een nauwkeurige
en realistische manier in kaart wordt gebracht in het
marketingplan kan ervan uitgegaan worden dat op
middellange termijn dit VTC als een ‘self-sustaining
project’ zal kunnen functioneren.

24

6.8.1 VOORBEREIDINGEN
LOCATIE
Allereerst moest de locatie van het VTC worden bepaald. De
locatie bepaling is in samenwerking met het Planning office in
Ndola en de Council in Mpongwe bepaald. De locatie die GCMF
toegewezen heeft gekregen bevindt zich op ongeveer 1.5
kilometer van het centrum van de stad, naast de rivier van
Mpongwe. De plek is ongeveer 10 hectares groot. Vervolgens
zijn de onderhandelingen, wat betreft het stuk land, met de
lokale bevolking van start gegaan. Na twee maanden is er een
akkoord bereikt.
Alle partijen zijn tevreden met de overeenkomst.

6.8.2 PLANNEN
Vier studenten van de opleiding architectuur van de Hogeschool Zuyd hebben twee
voorstellen gemaakt voor het ontwerp van het VTC gebouw. De studenten hebben de
plannen aan het bestuur en de leden van de stuurgroep van GCMF gepresenteerd. Het
ontwerp moest voldoen aan de ‘Open Source House criteria’, gebaseerd op duurzaamheid.
GCMF heeft, in overleg met het bestuur in Nederland, gekozen voor het ontwerp van de
cirkel, dat refereert naar de traditionele manier van leven in Zambia.
De plannen zijn in overweging genomen en moesten worden aangepast aan de lokale
mogelijkheden, standaarden en omstandigheden. Experts waren betrokken bij dit proces.
Het heeft ongeveer drie maanden geduurd voordat de plannen konden worden uitgevoerd.

6.8.3
MATERIALEN
Het verkrijgen
van de
materialen
moet volgens de ´Open Source House Criteria´ binnen een straal van 200 kilometer worden
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verkregen en de materialen moeten van hernieuwbaar materiaal zijn.
Door de aanwezigheid van termieten werd de keuze gemaakt om de fundatie van cement te
bouwen. Voor de bouw is tropisch hardhout (Kayimbi) gebruikt, het hout is goed resistent
tegen ongedierte als termieten e.d. Het timmerhout is hard, duurzaam en erg sterk.
Hierdoor moesten de metingen/ berekeningen van de constructie worden aangepast.
De meeste dakbedekking van het VTC zal bestaan uit riet van goede kwaliteit, dat lokaal zal
worden verkregen.
6.8.4 DE AANSCHAF VAN EEN TRUCK
Voor de bouw is veel materiaal nodig zoals: steenslag, grind, timmerhout etc. De
stuurgroep onderzocht of de aanschaf van een
truck mogelijk zou zijn. Na het onderzoeken was
de conclusie dat de aanschaf van een truck zowel
financieel als organisatorisch de beste optie is.
In oktober 2011 is er een truck (Mitsubishi Canter)
aangeschaft. Vanaf dat moment heeft de truck
praktisch iedere dag op en neer gereden voor de
transport van materialen. Na slechts enkele
maanden kan er al gezegd worden dat dit een
goede beslissing is geweest, zowel op logistiek als
financieel gebied.
6.8.5 BETROKKENHEID VAN DE GEMEENSCHAP
Om de lokale bevolking woonachtig rondom het VTC bij de bouw te betrekken is er gezocht
naar werknemers in omliggende dorpen. Het resultaat van deze aanpak is dat bijna alle
helpende handen en sommige metselaars dichtbij de school wonen en inkomen genereren
door de bouw van het VTC. We merken dat er hierdoor een degelijk draagvlak wordt
gecreëerd en het construeren van het VTC wordt op deze manier een win-win situatie.
Mensen verdienen een inkomen aan de bouw en het VTC.
6.8.6 MANAGEMENT
Na overleg is er een hoofdmetselaar aangesteld die de leiding zou nemen over het
bouwwerk. Er is een organisatorisch kader opgezet waar de medewerkers mee konden
werken.
Om verschillende redenen heeft de stuurgroep het vertrouwen in de hoofdmetselaar
verloren. Kennis van het bouwen, leiderschap en management waren de hoofdredenen. Na
overleg heeft de stuurgroep van GCMF besloten om de hoofdmetselaar te laten gaan en een
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nieuwe structuur op te zetten. De nieuwe structuur wordt hieronder gepresenteerd:

6.8.7 COMPETENTIE ONTWIKKELING EN BETROKKENHEID VAN JONGEREN
Eind 2011 heeft GCMF een bouw project georganiseerd. Dit project behandelde onder
andere kennis uitwisseling. Bijvoorbeeld: Het bouwen van het dak van de verschillende VTC
gebouwen is niet op een wijze gebeurd die bekend is in het gebied van Mpongwe. Het is
ontworpen door Belgische en Nederlandse experts om ervoor te zorgen dat het een sterke,
duurzame constructie is met een lange levensduur zoals de ‘Open Source House Criteria’ het
voorschrijft. Door de intensieve samenwerking van de Belgische, Nederlanderse en
Zambiaanse timmermannen hebben de lokale timmermannen deze duurzame techniek
geleerd. Het resultaat na het vertrek van de 20 Belgische timmermannen was dat de lokale
timmermannen nu in staat zijn zelf de gebouwen op te zetten zoals ze zijn ontworpen.

Omdat GCMF een school bouwt voor jongeren willen zij graag de jongeren betrekken bij de
bouw van het VTC. Twee van de Belgische bezoekers zijn professionele lassers. Zij hebben
drie jongeren (waarvan twee deel uit maken van de jeugdgroep van Mpongwe: Youth in
Progress (YIP)) geleerd hoe te lassen en met metaal te werken. Deze jongeren hebben nu
een aantal basis handelingen van de metaal productie onder de knie waardoor zij de
onderdelen die nodig zijn voor de constructie van het VTC kunnen maken.
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6.8.8 DUURZAAMHEID
Elke stap in het proces van het bouwen van het VTC wordt goed doordacht om het een
duurzaam project te maken met een lange levensduur. De keuzes (bv. Het soort timmerhout
voor de daken, de herkomst van de materialen, het ontwerp worden gemaakt gebaseerd op
basis van de ‘Open Source House Criteria’.
6.8.9 FINANCIËN
IN – ontvangen vanuit
Nederland van GKMT resp
WG
GKMT
Wilde Ganzen/NCDO
GKMT
Wilde Ganzen/NCDO
Wilde Ganzen?NCDO

Kwacha

Euro

22/09/2011 76.500.000 12.860
14/09/2011 65.182.300 10.000
14/10/2011 117.852.000 18.650
28/11/2011 132.679.200 20.000
27/12/2011 130.590.000 20.000
522.803.500 81.510

OUT – diverse onderdelen
Plot: acquisition of land
Truck: purchase and use
CAR GCMF monitoring
shopping
Equipment and expenses on
usage of the same
Materials – Building
materials and hardware to
be used for construction
Labour
Overhead

14.380.000 2.418
99.594.000 16.747
9.277.500

1.560

69.526.323 11.692

228.335.983 38.390
38.998.900 6.556
4.122.00
693
464.234.706 78.056
Daar komen nog de kosten van het bouwkamp bij :ZK22.774.080
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•

BOUWGROND: Er is 7.000.000K (€1.061) betaald aan de gemeente (Council) voor de
koop van het land. De rest van het geld is vooral gespendeerd aan het planbureau
(planning office) in Ndola. Een medewerker van het planbureau is naar de
bouwgrond gekomen om het stuk land op te meten en de officiële bakens te zetten.
Achteraf ontvangen wij een grond nummer van het Ministerie van Land.

•

TRUCK: Op 19 oktober 2011 is er een tweedehands Canter van Kw 85.000.000
(€12.879) aangeschaft. Deze investering heeft het aanleveren van de materialen
constanter, sneller, goedkoper en efficiënter gemaakt. Er is Kw 4.116.000 (€624)
uitgegeven aan onderhoud en Kw 7.998.000 (€1.212) aan diesel.

•

UITRUSTING, Lange termijn investeringen: Er zijn twee generatoren gekocht: een
HGW en Honda voor respectievelijk Kw 11.875.000 (€1.800) en Kw 8.341.000
(€1.264). Daarbij is er nog een boorgat gespoten en een waterput geïnstalleerd voor
Kw 33.860.923K (€5.130) bij de bouwplek en ook zijn er nog wat andere
benodigdheden zijn gekocht.

•

BOUWMATERIALEN: Er is 5.956.000 (€ 902) uitgegeven aan bakstenen, Kw
41.900.750 (€ 6.349) aan cement, Kw 26.000.000 (€ 3.940) aan betonnen blokken,
Kw 7.299.000 (€ 1.106) aan steenslag, Kw 32.430.000 (€ 4.914) aan grind, Kw
27.940.000 (€ 4.233) aan zand, Kw 32.298.000 (€ 4.894) aan timmerhout en Kw
54.602.233 (€ 8.274) aan ijzerwaar als deur- en raamkozijn, conforse- and brickforse
wire, deformed bars, moeren, bouten en andere benodigdheden.

•

ARBEID: Een totaalbedrag van Kw 39.158.400 (€5.933) is gebruikt om de salarissen
van de medewerkers te betalen.

•

Overhead: Deze kostenpost kent verschillende vergoedingen, tijd voor overleg en
onderhandelingen en andere kosten. Totaal Kw 5.635.877 (€ 854) in 2011

•

Bouwkamp: Kw 12.000.000 (€ 1.818) is het budget voor het eten van de 25 Vlaamse
vrijwilligers Ze zijn gekomen om 16 dagen te assisteren bij de bouw. Ze hebben elke
dag ontbijt, lunch en dinner gehad Kw 30.000 per persoon. Note: voor de lunch
hebben 70 mensen te eten gekregen. Voor de accommodatie heeft GCMF
E7.680.000K (€1.146) voor het Guesthouse betaald.
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6.9 IBALA Duurzame Landbouwprojecten
SITUATIE

In 2011 heeft de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking
Raalte ( WOR ) gekozen voor het project Switi Village/IBALA.
De oogstgave die jaarlijks worden opgehaald bij de
bevolking in Raalte komt dit jaar ten goede aan de Stichting
GCMF.
De opbrengst van de oogstgave is Euro 32.000. Cordaid zal
het project 3 jaar lang extra ondersteunen middels een
verdubbeling van deze opbrengsten.
Het project ondersteunt 4 groepen: Vrouwengroep
Nchembwe Twesheko, Jongerengroep Youth in Progress;
Vrouwengroep Switi Mukuyu Women Orphan Support Group
en Gendergroup Tubombeshe Ibenga.
De doelstellingen van het project voor de 4 groepen zijn :
 Het bevorderen van het gebruik van nieuwe
landbouwtechnieken (natural and organic farming,
combinatie bosbouw-landbouw)
 Het bevorderen van de verbouw van nieuwe
landbouwgewassen
 Het trainen en scholen van de groepen in de toepassing
van nieuwe landbouwtechnieken en nieuwe
landbouwgewassen.

RESULTATEN

Door realisering van deze doelstellingen hoopt de Stichting
GCMF de voedselzekerheid niet alleen te verhogen maar ook
een lokale markt te creëren en export mogelijk te maken van
nieuwe landbouwgewassen, zoals o.a. champignons en
pinda’s ( pindakaas).
Zij werkt hierbij samen met de bestaande landbouwdienst
en coöperaties, zoals The Mpongwe Bulima Organic
Coöperatieve Society. Ook wordt samengewerkt met en
gebruik gemaakt van de kennis, het netwerk van OPPAZ in
Lusaka (Organic Producers and Processors Association of
Zambia) voor ondersteuning op het gebied van Marketing,
Onderzoek en Export.
De vrouwengroep Nchembwe Twesheko installeerde een
waterpomp bij hun vaardigheidscentrum. Zij willen het
water voor allerlei doelen gebruiken bijvoorbeeld voor de
landbouw. De vrouwengroep heeft 1 hectare pinda’s geplant
op de grond van de Vocational Training School.
De Mukuya Women Orphan Support Group heeft 1 hectare
pinda’s geplant op grond die grenst aan hun dorp. De groep
ziet mogelijkheden om meer grond te gaan verbouwen in de
toekomst. In het droge seizoen van 2012 proberen ze een
vast stuk grond te krijgen die van één van de vrouwen is. De
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vast stuk grond te krijgen die van één van de vrouwen is. De
vrouwen zien mogelijkheden om hun pinda’s te verkopen in
de grensgebieden met Congo. De jongerengroep heeft 40
bananenbomen geplant. Ze zijn voorzichtig begonnen in de
buurt van hun kippenhouderij.
Op dit moment eist de kippenhouderij al hun aandacht en
tijd. Wel zijn er plannen om in de toekomst een vishouderij
te starten. Stichting GCMF heeft de jongerengroep een stuk
grond beloofd aan de onderzijde van het terrein van de
Vocational Training School. Deze grond grenst aan de
Mpongwe rivier, welke rivier dienen zal voor de
wateraanvoer naar de vijvers.
De Tubombeshe Gender Association heeft een voorstel
geschreven voor fruitteelt. De Stichting GCMF bekijkt op dit
moment de kansen en mogelijkheden.
EVALUATIE

Het IBALA project heeft al veel mogelijk gemaakt in de
community groepen. De meerderheid heeft
projectaanvragen ingediend en is gestart met de duurzame
landbouw.
In 2012 zullen de projecten zich verder ontwikkelen en zullen
de mogelijkheden zich uitbreiden en ontwikkelen tot
inkomensgenererende projecten. Na het regenseizoen zullen
de leden van de groepen naar een trainingscentrum bij
Lusaka gaan voor landbouwtrainingen in Organic Farming.
Voor de groepen met een specifieke vraag kunnen op maat
ontwikkelde trainingen worden gegeven.

6.10
DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING COMITÉLEDEN IN MPONGWE
In 2011 zijn door de stichting structureel samen met het comité en het district informatiebijeenkomsten en discussies ingebouwd over Klimaat en Energie neutraal bouwen.
6.11 VRIJWILLIGERSWERK, STAGES EN ONDERZOEKSPROJECTEN DOOR STUDENTEN VAN HET HBO.
SITUATIE
Het aanbod van stagiairs van Hogeschool Zuyd bleek voor het
eerst niet meer te kunnen voorzien in de vraag naar stagiairs
voor de projecten van de Stichting.
In 2011 is de Stichting een samenwerkingsrelatie aangegaan
met Dare2Go (voorheen jongeren en Missie), die via
verschillende Hogescholen studenten werft voor haar
projecten). Ook is de relatie met ROC Landstede (een grote
MBO instelling in Overijssel/Noordoostpolder en Gelderland)
gecontinueerd. De Stichting ziet ernaar uit om in 2012 de
eerste stagiaires van Landstede te verwelkomen.
In dit project werkt de stichting in Nederland nauw samen
met verschillende faculteiten van Hogescholen, de
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PROBLEEMGEBIEDEN

mogelijkheden van Dare2Go en het DDCC. De sociaaleconomische situatie in het district is vastgelegd in een
aantal probleemgebieden. De probleemgebieden in het
district zijn het vertrekpunt voor de stages en
afstudeeropdrachten van de studenten.
 Gezondheid
 Onderwijs
 Water en sanitatie
 Landbouw
 Gender
 Infrastructuur
 Sociaal Werk en Ontwikkeling
 Bosbouw
 Council

RESULTATEN

RESULTATEN: BIOMETRIE

 Studenten fysiotherapie: Loes Grim and Laura
Beckers liepen stage in het Community Based
Rehabilitation Center Ndola en droegen bij aan
kennisontwikkeling en de organisatie van de
fysiotherapie afdeling.
 Studenten Social Work: Jennifer Peeters and Aniek
Vergouts: Community Based Rehabilitation Center
Ndola en droegen bij aan kennisontwikkeling en de
organisatie van de fysiotherapie afdeling.
 Student Biometrie: Martijn Koevoets deed onderzoek
naar de mogelijkheden en toepassingen van een klein
draagbaar echo-apparaat op batterijen bij gebruik
van vroege diagnostiek bij zwangere vrouwen in zeer
afgeleden gebieden.
 Co-assistent : Anna Stiekema: Mpongwe Mission
Hospital
 Studenten PABO: Jordi Jaeqx, Remco Schoonbrood,
Rick Sierdal and Marissa Reubsaet. Zij deden hun
stage in de kleine communityscholen in Kabumba and
Chipese
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EVALUATIE

BESTEDING

Alle studenten koppelen aan het eind van de stage hun
bevindingen 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.
Een totaal bedrag van ZK 30.487.740 (€ 4.550) is uitgegeven.
Dit bedrag is gedeeltelijk een gesponsord bedrag van de
studenten van de PABO: Jordi, Remco, Rick and Marissa en
is besteed aan de bouw van een nieuw klaslokaal in chipese
(ZK 6.525.000 of € 974) en boeken voor de school in
Kambuba (ZK 9.590.400 of €1492,00. Andere uitgaven
betroffen supervisie, goedkeuringen, onkostenvergoeding
begeleiders en aanschaf van educatief materiaal en
organisatiekosten. Deze kosten zijn door de studenten
betaald.
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7

TRANSPARANTIE EN ACCOUNTABILITY VAN DE STICHTING IN MPONGWE

Door de toegenomen steun van donoren in Nederland en de groei die de organisatie heeft
doorgemaakt, is er binnen het bestuur meer behoefte ontstaan aan transparantie en het
ontwikkelen van accountability vanuit Zambia. Ook is er behoefte aan een evaluerend
onderzoek naar het daadwerkelijke effect van de projecten die de stichting heeft uitgevoerd
sinds haar oprichting.
In 2008 heeft een student Financieel Management van de Hogeschool Zuyd tijdens zijn stage
in Mpongwe de volgende vraagstelling van de stichting uitgewerkt: “Hoe kan de transparantie
en accountability van GCMF naar de Nederlandse partner toe verbeterd worden?” Voldoen de
in gebruik zijnde administratieve systemen in de verantwoording naar de lokale partijen, en
welke zijn de kritische factoren om de toegevoegde waarde die GCMF heeft binnen het district
te meten aan de maatstaven in het rapport “Mpongwe District Development Poverty
Reduction Strategy 2005-2007”.
Metingen kunnen gedaan door registratie en telling op de volgende factoren:
• Ingeschreven scholieren in het district/ aantal schoolplichtige kinderen in het district.
•

Geïnvesteerde gelden in scholing (Orphans and Vulnerable Children project) / aantal
afgestudeerde en geslaagde gesponsorde studenten per jaar.

•

Het aantal afgeronde bouwprojecten per jaar.

•

De mate van sturing op het juist gebruik van de middelen.

Het onderzoek is gebaseerd op de gegevens van de jaren 2005-2008 en is te vinden op
www.mpongwe.nl, onder ‘onderzoek’. Het is een eerste verkenning naar het effect en
toegevoegde waarde van de stichting en behoeft een vervolg. Voor het OVC-project zal een
student van Social Studies aan de volgende vraagstelling werken: “welke factoren zijn van
invloed op drop-out van weskinderen die door de stichting gesponsored worden?”
In Hoofdstuk 6 is het naar het Nederlands vertaalde verslag opgenomen dat door het
Bestuur van GCMF in Mpongwe is opgesteld in samenwerking met de Belgische vrijwilligers
die tot mei 2012 werkzaam blijven in Mpongwe.
Daarmee geeft dit hoofdstuk een duidelijke overzicht van de inhoud, de resultaten van en de
bestedingen aan de verschillende projecten. Ook komt duidelijk naar voren:
•

welke projecten in 2011 ondersteund zijn

•

welke projecten zijn in de loop van 2011 afgerond, inclusief de resultaten, en

•

welke projecten in 2011 nog doorlopen cq in 2011 zijn gestart, en per ultimo 2011
nog onderhanden zijn.
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8

DE ORGANISATIE VAN DE STICHTING

8.1

IN NEDERLAND
Stichting “Geef de Kinderen van Mpongwe een toekomst”
kent een bestuur en een adviescommissie, aangevuld met
vrijwilligers voor bepaalde acties.
Allen werken op vrijwillige en onbezoldigde basis. De Stichting
heeft geen enkele betaalde kracht en geen kantoor. Om de
kosten zoveel mogelijk te sparen wordt er vanuit een
woonhuis gewerkt.

VESTIGING

Dorpstraat 16, 6454 AG, Jabeek

REGISTRATIE

Kamer van Koophandel: 14074683
ANBI

BANKGEGEVENS

ING : 9433564 t.n.v. Stichting Mpongwe, Jabeek
IBAN: NL16INGB0009433564 t.n.v. Stichting Mpongwe,
Jabeek

8.2

IN ZAMBIA
De stichting in Mpongwe kent een comité van 9 personen
waarvan vier personen behoren tot het dagelijks bestuur. De
comitéleden bestaan uit vertegenwoordigers van de sector
gezondheidszorg, de bevolking, onderwijs, het district, District
Aids task Force, de MBA en de Chieftainess.

REGISTRATIE

De stichting is in november 2005 door de Zambiaanse
regering erkend en staat geregistreerd onder de naam “Give
the children of Mpongwe a future”(Geef de kinderen van
Mpongwe een toekomst) nummer ORS/102/96/12.

VESTIGING

Postbox 14
Plot 5, 6
Machya road
Mpongwe; ZAMBIA

BANKGEGEVENS

Standard Chartered Bank; Branche: Luanshya
Accountnumber 01 504 362 703 00
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Accountnumber 01 504 362 703 00

8.3

HET BESTUUR

IN NEDERLAND

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
 Oprichtster stichting.
 Gepensioneerd, voorheen Senior Docent aan de faculteit
Gezondheid en Zorg van de Hogeschool Zuyd.
 Begeleidster van stagiaires voor Mpongwe
 Voorheen werkzaam geweest voor Terres des Hommes in
India
 PUM expert

PENNINGMEESTER

De heer Wim Mensink, Heeten
 Hoofd Inkoop Stichting LSG-Rentray te Eefde.
 Voorheen werkzaam geweest in Rwanda (1985-1990) en
Uganda (1999-2002), en voor korte missies onder het
Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking in vele landen
van Afrika.

SECRETARIS

Mevr. Liesbeth Toet, Zwolle
 Onderwijscoördinator Gezond en Wel Landstede Raalte
 Voorheen werkzaam geweest voor SNV in Zambia.

LID VAN BESTUUR

De heer Johnny Veldkamp, Luttenberg
 Werkzaam bij Ministerie van Defensie – als Technisch
medewerker GBS Bouwkunde
 Jarenlang actief geweest bij de Vasten Actie

ADVISEUR (TOT 13-05-2011)

De heer George Korsten, Jabeek. In memoriam

36

 Overleden dd 13 mei 2011
 Voorheen lid van het College van Bestuur van de
Hogeschool Sittard

Taken bestuur:
De belangrijkste taak van het bestuur is het ontwikkelen en vaststellen van beleid, en het
toezien op de uitvoering van het beleid.
Aangezien de Stichting geen directie kent, voert het bestuur noodgedwongen alle
directietaken zelf uit, zoals fondsenwerving, PR-activiteiten, contact met alle
belanghebbenden, het aanvragen van subsidies, financieel management en
projectmanagement en het maken van het jaarverslag.
Het bestuur in Nederland heeft in 2011 zes maal vergaderd. Daarnaast is er regelmatig
contact via e-mail en telefoon. De belangrijkste onderwerpen tijdens de
bestuursvergaderingen zijn geweest:












lopende projecten;
nieuwe projectaanvragen;
rapportages afgeronde projecten;
het behoefte- en haalbaarheidsonderzoek naar een (lagere) beroepsopleiding in het
Mpongwe district;
subsidieaanvragen voor de bouw van de (lagere technische) school
het ontwerp van de school en het onderwijsprogramma
het IBALA landbouwprogramma
de notulen vergaderingen van het uitvoerend Comité in Mpongwe;
beleid voor de toekomst
inzet van vrijwilligers, stagiaires, experts
vastenactie, stoppelhaene, KIB-dag, vriendengroep Salland

8.4
HET COMITÉ IN MPONGWE
De uitvoering van de projecten in Zambia is in handen van een uitvoerend comité in
Mpongwe. Het comité bestaat uit 9 personen. De leden zijn vertegenwoordigers van de sector
gezondheidszorg, de bevolking, onderwijs, het district, district Aids task force, de MBA en de
chieftainess. 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.

VOORZITTER

Anthony Kalima, hoofd Britonester Pre- and Primary Private
School, gepensioneerd en voorheen hoofd van de Basisschool
van Mpongwe, Caritas contactpersoon voor Mpongwe
District; diverse adviserende functies in Mpongwe.
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VICE VOORZITTER

Fridah Musukuma, Planner Mpongwe District Council,
volgde gedurende twee jaar de opleiding Project
Management op kosten van de stichting.

SECRETARIS

Patrice Mutakela, project coördinator Mpongwe Baptist
Association, studeert momenteel boekhouding in Chingola.

BESTUURSLEDEN

Maxwell Bweupe, voormalig lid District AIDS Task Force,
heeft in 2010 zijn Master in Public Health gehaald aan de
universiteit van Maastricht.
Stephen Kangwa, landbouwvoorlichter, verbonden aan het
FTC
Elizabeth Lusambo, zakenvrouw en contactpersoon NGOCC
(Non-governmental Organization Coordinating Committee)
voor Mpongwe District. Programma coördinator van de
vrouwengroep Nchemwe Twesheko.
Justina Ngoma, gepensioneerd, voorheen CDO(Community
Development Officer), Social Worker
Robiness Mali, adviseur van de chieftainess
Jackson Mwenda, voormalig hoofd Mpongwe Basic School,
huidig hoofd St. Theresa Basic school Ibenga.
Voorzitter DATF (District Aid Task Force)
Julious Mutanuka, werkzaam bij het Ministerie van
Onderwijs in Mpongwe.
Rose Munkombwe; voormalig Sister in Charge Mpongwe
Mission Hospital, werkzaam bij District Health Management
Team Mpongwe.
Het Steering Committee wordt gevormd door Mr. Kalima,
Mrs. Musukuma, Mr. Mutakela, Mr. Kangwa, Mrs Lusambo

TAKEN COMITÉ

 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.
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het DDCC en de stichting in Nederland.
 Het afleggen van verantwoording over de besteedde
gelden.
 Contact onderhouden met de stichting in Nederland.

8.5

ONDERSTEUNING IN MPONGWE DOOR TWEE VRIJWILLIGERS

Het comité in Mpongwe wordt sinds juli 2010 ondersteund door twee Belgische vrijwilligers,
Tine Buysens en Tijs Naert. In principe blijven zij tot juni 2012.
TAKEN VRIJWILLIGERS IN
MPONGWE

1 Het begeleiden en adviseren van de partnerorganisatie
Mpongwe op financieel gebied (budgetteren,
rapporteren, analyseren) en op het gebied van
projectmanagement:
 bij het opstellen van ondernemingsplannen voor de
‘income generating projects’;
 bij het opstellen en beoordelen van de jaarrekening
van de stichting in Mpongwe, en het schrijven van
het jaarverslag;
 in het formuleren van adviezen en
verbetervoorstellen op het gebied van financieel
beheer en projectmanagement;
 het bezoeken van de projecten in het district en het
begeleiden van de partner bij de uitvoering,
monitoring en evaluatie van de projecten;
 het opstellen van de voortgangsrapportages en
projectverslagen.
2 De dagelijkse leiding van het guesthouse van de stichting
en het internetcafé, en het selecteren en opleiden van
een counterpart.
3 De organisatie rondom en het begeleiden van de bouw
van het VTC
4 Het begeleiden van HBO stagiairs die vanuit de stichting in
het district opdrachten uitvoeren.
5 Het onderhouden van de contacten met de stichting in
Nederland.
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8.6

VRIJWILLIGERS EN VRIJWILLIGERSBELEID IN NEDERLAND

Bij de uitvoering van de activiteiten van het bestuur en de projectactiviteiten is de inzet van
vrijwilligers in Nederland onontbeerlijk. Sinds 2003 hebben zo’n 60 studenten stage gelopen
in het Mpongwe district. Deze studenten blijken zeer bereid draagvlakversterkende- en
fondsenwervingsactiviteiten te ontplooien.
De jongerengroep Landstede & Mpongwe Together One, die in 2009 Mpongwe bezocht
heeft, heeft actief aan draagvlakversterking en fondsenwerving gedaan. Ook de
jongerengroep Mission Possible Mpongwe uit Heeten, die Mpongwe in 2007 bezocht heeft,
is blijvend actief wanneer het gaat om bijdragen in draagvlakversterking en fondsenwerving.

Het webbeheer, en inrichting van de website is in handen van Patrick Hanckmann en Jos
Schoorlemmer.
Graag willen wij hier alle vrijwilligers van harte bedanken voor hun inzet en betrokkenheid.
Heel veel dank, thank you very much, twatotela sana!

8.7

UITZENDEN VRIJWILLIGERS NAAR MPONGWE

Zuyd studenten worden tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten geïnformeerd over de
mogelijkheid om als vrijwilliger te werken in het Mpongwe district. Dit jaar hebben geen
studenten hiervan gebruik gemaakt.
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9

DE COMMUNICATIE MET BELANGHEBBENDEN EN DE LOGISTIEK

9.1

COMMUNICATIE MET DE STICHTING IN MPONGWE

9.1.1 BEZOEKEN
Ton Korsten-Korenromp heeft in juli 2011 een bezoek van 2 weken gebracht aan Mpongwe.
Dit bezoek diende meerdere doelen. Het belangrijkste doel was om als regiocoördinator van
Young Professionals Overseas van Zuyd samen met het uitvoerend comité van de stichting in
Zambia het contact met bestaande stageplaatsen van de stichting te verstevigen, nieuwe
stageplaatsen te werven en het bezoeken van de studenten van Zuyd om hun
afstudeerprojecten te bespreken en morele steun te geven.
Maar evenzo belangrijk was het samen delen met het Bestuur van GCMF en andere
bekenden in Mpongwe van het verlies van de heer George Korsten, echtgenoot van
mevrouw Ton Korsten-Korenromp.
Ook bestuurslid Wim Mensink bracht een bezoek aan Mpongwe nadat hij in 2009 voor het
laatst (en eerst) daar was met de Landstede jongerengroep. Ditmaal was het bezoek in het
kader van het nieuwe project IBALA, het landbouwprogramma: hij heeft eerder in Rwanda
als SNV adviseur in landbouw en veeteelt gewerkt en op dat gebied de nodige expertise
verworven.
9.1.2 COMMUNICATIE VIA E-MAIL EN MOBIELE TELEFOON
De stichting in Mpongwe, en hiermee nu ook Mpongwe, beschikt sinds 1 oktober 2008 over email en internet. Het is het eerste en enige internetcafé in de wijde omgeving. Het dichtst
bijzijnde internetcafé ligt in Luanshya, op een afstand van een uur rijden.
Bijna dagelijks is er e-mail contact met de twee Belgische vrijwilligers. Eenmaal per week
worden alle gebeurtenissen van die week beschreven en activiteiten die daaruit voortvloeien
vastgelegd in een activiteitenplan. Maandelijks ontvangt het bestuur de accountlijsten en de
projectmanagement lijsten. Ook is er veel SMS contact tussen de stichting in Nederland en
de stichting in Mpongwe. Het uitvoerende comité in Mpongwe houdt kantoor in het tweede
gedeelte van het internet café (in het guesthouse).

9.2
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 2011 verschillende activiteiten voor
ondernomen.
Tijdens de Vastenactie 2011 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.
Door het bestuur en de MOV-groepen zijn presentaties gehouden in deze dorpen en parochies
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in Salland en tijdens eucharistiediensten in de vastenperiode is aandacht gevraagd voor de
projecten die via de Vastenactie ondersteund worden. Er is voorlichting gegeven op de
basisscholen in deze parochies en kinderen zijn aangemoedigd actie te ondernemen in de
Vastentijd, zoals het organiseren van sponsorlopen.
Donoren worden op verschillende manieren betrokken bij en geïnformeerd over de
activiteiten de stichting, onder meer door het versturen van bedankbrieven, nieuwsbrieven en
jaarverslagen aan donateurs (per post of per e-mail al naar gelang de voorkeur).
Het jaarverslag en de nieuwsbrieven zijn voor iedereen ook toegankelijk op de website.
Verder is de website van de stichting www.mpongwe.nl een belangrijk middel om
geïnteresseerden te informeren over de stichting. In 2011 is meer aandacht besteed aan het
up-to-date maken en houden van de website.
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 12 organisaties gebruik;
Naar (grotere) subsidiegevers zoals NCDO, Wilde Ganzen, Vastenactie en donoren wordt
door middel van financiële en inhoudelijke rapportages verantwoording afgelegd over de
projecten welke zij middels hun financiële bijdragen ondersteunen;
9.3
LOGISTIEK
Met de komst van het guesthouse en internetcafé en de aanschaf van de auto behoren een
aantal logistieke problemen zoals communicatie, huisvesting en transport tot het verleden.
Wel is er een tekort aan goede degelijke fietsen. Studenten die in de omliggende dorpen
stage lopen, kampen met gammele fietsen en vele lekke banden.
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10

FONDSENWERVING

De stichting “Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst” tracht met beperkte middelen
een zo hoog mogelijk resultaat te krijgen. Met uitzondering van een folder tijdens de
Vastenactie worden er geen kosten gemaakt voor brochures en wervingsacties. De kosten
voor fondsenwerving zijn blijvend zeer laag.
De stichting hanteert een aantal gedragscodes, die ontleend zijn aan de gedragscodes van de
commissie Wijffels m.b.t. haar fondsenwervingsbeleid. Dit betekent in praktijk het volgende:
 bij het werven van fondsen worden de potentiële gevers open en helder geïnformeerd
over de inzet van de verkregen middelen en het aandeel van de opbrengsten dat voor het
betreffende doel is bedoeld;
 als een project niet kan worden uitgevoerd neemt de stichting contact op met de
donor(en). Dit is één keer voorgekomen.
 de stichting past geen agressieve wervingsmethodes toe;
 de kosten voor fondsenwerving staan in redelijke verhouding tot de verwachte
opbrengsten;
 de beoogde fondsenwerving wordt vooraf vastgelegd in de begroting waarbij in elk geval
opgenomen is waarvoor de middelen uit fondsenwerving zijn bedoeld en hoeveel
daarvoor nodig is;
Het jaar 2011 stond in het teken van de fondsenwerving voor de technische school. De
stichting moest via donaties een bedrag van ruim € 71 000 binnenkrijgen om de 61 %
aanvulling van Wilde Ganzen te krijgen en de verdubbeling van NCDO voor een bedrag van €
50 000. Een groot aantal bedragen zijn toegezegd en verkregen voor dit project. Daarnaast
hoopt de Stichting op een bedrag van € 15 000,00 voor dit project van onze Belgische donoren
.
Verder zal er een start gemaakt worden met de uitbreiding van het guesthouse met een
tweede keuken. Ook hier zijn fondsen voor toegezegd.
De actieve fondsenwerving bestond in 2011 verder uit (zie ook bijlage 4):
 Het indienen van projectvoorstellen bij Vastenactie tbv vastenactie 2012
 Het indienen van een projectvoorstel bij CordAid voor het landbouwproject IBALA
 Het indienen van een projectvoorstel bij Wilde Ganzen voor de bouw van een technische
school in Mpongwe.
 Het benaderen van de parochies en MOV groepen die reeds jaren de stichting
ondersteunen tijdens de Vastenactieactie
 Het benaderen van Serviceclubs, verenigingen en scholen die reeds eerder de stichting
hebben gesteund.
 Door de Belgische vrijwilligers en ex-vrijwilligers is actief geworven in hun netwerk. Zij
maken hun fondsen sinds juli 2010 over aan de Koning Boudewijn Stichting in België. Deze
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stichting maakt het via zijn programma Transnational Giving Europe (TGE) mogelijk dat
Belgische donoren hun giften kunnen aftrekken van de belasting.
 Het stimuleren van studenten die naar Mpongwe gaan om aan fondsenwerving te doen
 Het onderhouden van contacten met de groepen als Vrienden van Landstede.
 De donatieknop op de eigen website om via de organisatie Geef Gratis online te doneren
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.
De Stichting heeft een klein aantal trouwe particuliere donateurs die de Stichting een zeer
warm hart toedragen. Een doelgroep dus die blijvend aandacht verdient. De relatie met deze
trouwe donateurs wordt sterk gehouden door hen schriftelijk te bedanken voor hun gift en
hen te wijzen op uitgekomen nieuwsbrieven en het jaarverslag op de Website.
De stichting wil zich meer richten op het creëren van ontwikkelingskansen in Mpongwe door
middel van het opzetten van kleine business units en het verstrekken van microkredieten.
Zij zal zich de komende jaren, ondanks de economische crisis meer moeten richten op het
bedrijfsleven, hetgeen echter in 2011 niet tot de nodige successen heeft geleid.

44

11

RISICOMANAGEMENT

De stichting GKMT is tot nu toe volledig afhankelijk geweest van inkomsten uit donaties uit
Nederland en sinds 2009 uit België. De bijdrage van Cordaid via de opbrengsten van de
Vastenactie en donaties van NCDO, een vermogenstichting en een familiefonds, en
Stoppelhaene hebben voor meer dan de helft van de inkomsten gezorgd.
De stichting is voor de inkomsten via Cordaid afhankelijk van de bereidheid van de parochies in
Salland (die samengegaan zijn in een groot parochieel verband) om hun gelden te besteden
aan de Vastenactie: samen hebben ze gekozen GKMT nog voor een aantal jaren te
ondersteunen. Toch wil de stichting ook andere parochiële samenwerkingsverbanden
aanschrijven met de vraag om mee te doen aan de Vastenactie voor de volgende jaren.
Voor het bestuur is fondsenwerving een belangrijke verantwoordelijkheid, maar persoonlijke
omstandigheden van de voorzitter en oprichtster van de stichting hebben haar verhinderd
veel aandacht aan fondsenwerving te besteden. Gelukkig heeft dit in 2011 nog niet geleid tot
verminderde fondsen.
Financiële risico’s worden beperkt door het beleid van de stichting dat een project pas gestart
wordt als er voldoende middelen zijn. De betrokkenheid van de leden van het uitvoerend
comité in Mpongwe en de twee Belgische vrijwilligers werkers is groot, hetgeen de
fraudegevoeligheid van onze projecten klein maakt, en donateurs verzekerd zijn dat alle
donaties ook daadwerkelijk aan het project worden uitgegeven. De Belgische vrijwilligers
ondersteunen het comité bij het financieel management en het projectmanagement, en
zorgen voor informatie-uitwisseling met het bestuur in Nederland (maandelijkse bank
statements, accountlijsten en projectmanagementlijsten, projectrapportages, verslagen van
vergaderingen van het comite, en overige relevante informatie).
PROJECTENCYCLUS
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Voorts is de voorzitter regelmatig ter plaatse om de voortgang te controleren. Jaarlijks vindt er
controle van de jaarrekening door de accountant in Nederland plaats.
Een aanvrager voor een project in Mpongwe dient een projectvoorstel (plan met begroting) in
bij het uitvoerend comité.
Elke aanvraag doorloopt een bepaalde projectencyclus (zie onder) in Mpongwe en Nederland,
alvorens er tot goedkeuring of afkeuring overgegaan wordt. Normaliter koopt de Stichting in
Mpongwe zelf alle materialen en levert deze ter plekke af bij het betreffende project.
Om de risico’s op het gebied van veiligheid van gasten en personeel van het guesthouse te
beperken zijn maatregelen genomen op het gebied van brandveiligheid. Zo is er een protocol
met betrekking tot brandpreventie, zijn er in het guesthouse en internetcafé goedgekeurde
brandblussers en is er training gegeven aan de staf hoe te handelen bij brand. Maandelijks
vindt er een herhalingsoefening plaats. Ook zijn er dag en nacht bewakers aanwezig.

SWOT-ANALYSE
STRENGTHS (STERKTES)
 Een zeer enthousiast, betrokken en
deskundig bestuur in Nederland en
Mpongwe.
 Goed contact met het District
Development Coordinating Committee.
 De Council waardeert ons als nummer 1
NGO in het district.
OPPORTUNITIES (MOGELIJKHEDEN)

WEAKNESSES (ZWAKTES)
 Tijdsgebrek van het bestuur om meer aan
fondsenwerving te doen.
 Te weinig vrijwilligers die het bestuur in
fondsenwerving ondersteunen.
 Een bestuur dat tevens alle directietaken
uitvoert.
THREATS (BEDREIGINGEN)

 De stichting “Geef de kinderen van
Mpongwe een toekomst” is één van de
 Door de goede contacten met de diverse
vele particuliere initiatieven in Nederland.
stakeholders in Mpongwe is de stichting in
Wanneer zij niet in staat is om de huidige
staat vraaggericht te werken en een
samenwerkings-verbanden te behouden
bijdrage te leveren aan het creëren van
en zij geen stijging van vaste donateurs
ontwikkelingskansen voor kinderen,
weet te realiseren, zullen nieuw op te
jongeren en vrouwen.
zetten projecten mogelijk in gevaar
komen.
 De kredietcrisis zal mogelijk het verkrijgen
van nieuwe fondsen voor projecten via of
met bedrijven bemoeilijken.
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12

BELEID EN TOEKOMSTIGE PROJECTEN 2012

Het beleid van de stichting is erop gericht een structurele bijdrage te leveren aan onderwijs,
gezondheidszorg, economische ontwikkeling en het creëren van ontwikkelingskansen in het
Mpongwe district. Na hard werken om de positie van “Give The Children of Mpongwe a
Future” te consolideren en een hechte werkrelatie met de gemeenschap van Mpongwe, de
Council, de District Commissioner (DC) en het District Development Coordinating Committee
(DDCC) op te bouwen, is GCMF nu klaar voor diepgang en duurzaamheid.
De toekomst richt zich op drie grote pijlers voor GCMF en het Mpongwe District:
•

De consolidatie van de huidig lopende projecten: De Stichting wil investeren in de
capaciteitsopbouw van zijn huidige groepen en projecten. De vrouwen van Nchembwe
Twesheko, Switi Village, de jongeren van Youth in Progress en de leden van
Tubombeshe Gender Association worden begeleid, geadviseerd en ondersteund om als
onafhankelijke, sterke groep een duurzaam income generating project te kunnen
runnen. Het onderwijsprogramma voor de weeskinderen en kwetsbare kinderen (OVC
Program) blijft het hart van de stichting en wordt elk jaar verbeterd. Zo blijven we
streven naar transparantie en maximale ondersteuning

•

De constructie en vormgeving van een Technische School (Vocational Training Center)
cq. beroepsopleiding : Nieuw op de agenda staat het grootste project dat de stichting
ooit heeft opgezet. De bouw van een (technische) school voor beroepsonderwijs. Dit
Vocational Training Center met geaccrediteerde opleidingen is de eerste in zijn soort in
het hele Mpongwe District. Dit project ligt volledig in de lijn van de core business van
de Stichting, namelijk de kinderen van Mpongwe bijstaan in hun educatie van
basisonderwijs tot beroepsonderwijs. Dankzij dit project zal de jeugd van Mpongwe
een keuze hebben om in hun eigen district hoger onderwijs te genieten. Dit zal de
exodus van opgeleide jongeren verminderen en zal kwetsbare jongeren de kans geven
om verder te studeren. Hierdoor wordt bovendien het ondernemingsschap
gestimuleerd, en daarbij economische ontwikkeling in het Mpongwe District.

•

Het ontwikkelen van beleid ten aanzien van het opzetten en uitvoeren van het
onderwijs in het VTC: visie op leren, visie op de onderwijsorganisatievorm, het
opzetten van vakrichtingen, het opzetten van leerbedrijven

•

Het ondersteunen van ‘community groups’ in het registratieproces om hierdoor
toegang te krijgen tot fondsen en het kunnen starten van Inkomen Genererende
Projecten (Income generating Ventures): GCMF zal Community Based Groups bijstaan
en stimuleren met als doel hen sterker, zelfredzaam en onafhankelijk te maken. De
stichting wil dit bereiken door:
• De groepen te begeleiden in het registratieproces
• Hen te helpen met het opstellen van een specifieke constitutie
• Hen te leren hoe projectaanvragen te schrijven
• Hen te ondersteunen in het opzetten van eigen fondsenwerving
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13

FINANCIËN

Voor de Balans per 31 december 2011, de Staat van Baten en Lasten 2011 en de Begroting
2012 verwijzen wij u naar de bijlagen bij dit rapport. Het jaarverslag is opgezet volgens
richtlijnen 640. De jaarrekening is gecontroleerd door Accountantskantoor J.J.G. Wilms.

TOELICHTING OP DE JAARREKENING
Bestemde Gelden: Het balanstotaal per ultimo 2011 is ruim € 20.000,00 hoger dan per ultimo
2010 omdat niet alle binnengekomen gelden in 2011 besteed konden worden aan de
onderhanden projecten: dat betreft vooral gelden voor de bouw van het VTC en het
landbouwproject IBALA. Zie ook het positieve resultaat onder baten en lasten.
Wat betreft de inkomsten merken we op dat er grote bedragen ontvangen zijn voor beide
genoemde projecten (NCDO, Vermogensstichting, Stoppelhaene, een familiefonds). Daarmee
waren de ontvangen fondsen ongeveer Euro 145.000 hoger dan in 2010.
In 2011 heeft de Stichting “Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst” € 208.984 aan
donaties ontvangen. De begroting was gesteld op € 194.705. Voornaamste verschil is het
verschil in begroot en realisatie mbt Stoppelhaene: Euro 10.000 tov Euro 22.500.
De grote donoren zijn NCDO, Vastenactie/Cordaid, een vermogensstichting en een
familiefonds en de Stoppelhaene oogstgave, samen goed voor ongeveer Euro 132.500.
Voorst zijn er 15 donoren met bijdragen tussen Euro 1.000 en Euro 10.000.
Het beginsaldo 2011 van de bankrekeningen was Euro 38.392; het eindsaldo Euro 59.632. Er
is Euro 74.500 direct naar Mpongwe overgemaakt, en Euro 91.595 via CordAid en Wilde
Ganzen. Voorts is er in Nederland Euro 1.756 voor het project IBALA besteed (pompen,
vervoer van pompen, missie in het kader van Ibala door Wim Mensink).
Aan Kosten fondsenwerving is Euro 2.315 uitgegeven (Voorlichtingsmateriaal 1.801;
Bankkosten 190; Accountant, Kamer van Koophandel, Partin samen 325).
Aan Organisatiekosten is Euro 18.134 uitgegeven, waarvan Euro 14.424 kostenvergoeding
aan de Belgische vrijwilligers, en Euro 3.710 voor reiskosten van de voorzitster en onkosten
vergoeding, hetgeen door haar teruggestort is als donatie.
Het Kostenpercentage eigen fondsenwerving is hiermee nog geen 1,65 % van de totale
inkomsten fondsenwerving. De netto organisatiekosten bedragen 8,6%. De stichting is ruim
tevreden met deze verhouding, maar wil pogen het aandeel organisatiekosten in 2012 naar
maximaal 5 % te brengen.
Dit jaar zijn evenals vorig jaar donaties uit het buitenland ontvangen, met name België. Dit is
geheel toe te schrijven aan de inzet van de twee Belgische voormalige vrijwilligers en de twee
huidige Belgische Vrijwilligers in Mpongwe. Totaal: € 6.205,00
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Via CordAid en Wilde Ganzen is in totaal Euro 91.595 overgeboekt naar de Stichting “Give the
Children of Mpopngwe a future”.
Echter, heel belangrijk voor een stichting zijn de continue (kleine) donaties van particulieren
en kleine bedrijven/organisaties tot Euro 1.000, samen goed voor ongeveer Euro 9.500.

PROJECTUITGAVEN IN MPONGWE
In Mpongwe zijn de gelden vanuit Nederland ontvangen: enerzijds rechtstreeks van GKMT,
anderzijds op aanvraag direct vanuit CordAid cq Wilde Ganzen.
Vanuit GKMT is Euro 74.500 overgemaakt: na aftrek bankkosten en tegen een gemiddelde
omrekenkoers van Kwacha 6.600 per Euro leidt dit tot een netto bedrag van Euro 74.217.
Daarnaast zijn de volgende bedragen (tegen omrekenkoers 6.600) ontvangen van:
CordAid
IBALA
Euro
39.668
Wilde Ganzen
VTC
Euro
49.765
Verder is lokaal omgerekend ongeveer Euro 115 aan interest ontvangen, hetgeen enige
compensatie is voor de bankkosten in Zambia.
In 2011 is er lokaal Euro 132.754 besteed, ofwel niet alle binnengekomen gelden zijn in 2011
besteed: er is een toename van het banksaldo van 01/01 naar 31/12 van Euro 31.085. In de
eerste maand van 2012 is er veel bouwactiviteit geweest mbt het VTC, vandaar de reserve
per 31/12/2011.
TOELICHTING OP DE BEGROTING 2012
Het jaar 2012 zal opnieuw in het teken staan van de fondsenwerving voor de technische
school, onder meer voor solar energy. De stichting zal via donaties een bedrag van ruim
€ 71 000 binnen moeten zien te krijgen voor dit project waarna Wilde Ganzen dit aanvult met
55%. Zuyd Hogeschool zal in 2012 een grote actie starten voor dit project.
Verder zal er een start gemaakt worden met de uitbreiding van het guesthouse met een
tweede keuken, en een aantal kamers. Ook hier zijn fondsen voor toegezegd.
Het OVC project hoopt de stichting met gelden van de Vastenactie te kunnen financieren.
Ook voor 2012 zijn in de begroting posten opgenomen voor allowances voor de leden van
het comité ter plaatse, en een vergoeding voor de Belgische vrijwilligers.
De Stichting GKMT heeft per 01 januari 2012 hiervoor ook nog ruim Euro 59.000 op de
bankrekening staan, en nog fondsen tegoed van Stoppelhaene (ongeveer Euro 11.000) ,
CordAid (Euro 11.000) en Wilde Ganzen (Euro 65.770), samen Euro 87.770.
Totaal aan inkomsten wordt geschat op Euro 146.500, totaal aan uitgaven op Euro 173.570.
Dit is mogelijk door Euro 27.500 in te teren op de banksaldi in Nederland.
TRANSPARANT PRIJS
De doelstelling van de stichting is om elk jaar de kwaliteit van haar jaarverslag te verbeteren,
en daarmee te voldoen aan de beoordelingscriteria zoals die door de Transparant Prijs zijn
opgesteld. De stichting heeft echter haar jaarverslag ook dit jaar niet aangeboden aan de
Transparant Prijs (een initiatief van PricewaterhouseCoopers en de Donateurvereniging
Nederland), omdat we vrezen hiervoor ook dit jaar te laat te zijn.
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CBF
Een keur van deze organisatie is niet aangevraagd wegens de hoge kosten.
ANBI
Met de invoering van de nieuwe regelgeving inzake schenkingen en fiscale aftrekbaarheid zijn
wij gerangschikt door de Belastingdienst als ANBI instelling.
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DANKWOORD

Vanuit het Bestuur van de Stichting GKMT in Nederland, en namens het bestuur van de
Stichting GCMF in Mpongwe bedanken wij hartelijk alle mensen die zich hebben ingezet voor
de stichting en/of die gelden hebben overgemaakt naar de stichting.
Voorts hierbij ook een speciaal woord van dank aan alle mensen die hun medeleven betuigd
hebben aan Mevr. Ton Korsten Korenromp na het overlijden van de heer George Korsten, die
ondanks zijn ernstige ziekte tot de dag voor zijn overlijden is blijven meedenken en
meewerken voor de stichting en de mensen in Mpongwe.

Heeten, augustus 2012

Wim Mensink

Meer informatie over:
De Stichting" Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst"
Contactpersoon: Mevr. T. Korsten-Korenromp;
Dorpstraat 16;
6454 AG Jabeek;
Tel. 046-4422435
Website: www.mpongwe.nl
E-mail: tonkorenromp@hetnet.nl of e-mail: infompongwe@hetnet.nl
Girorekening: 9433564 t.n.v. Stichting Mpongwe, Jabeek
IBAN: NL16INGB0009433564 t.n.v. Stichting Mpongwe, Jabeek
Kamer van koophandel 14074683
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BRONVERMELDING

 Kaart van Zambia:
http://cartage.org.lb/en/themes/GeogHist/geography/cartes/mapcountries/Z/photoZ/za
mbia.gif
 Vlag van Zambia:
http://www.douanita.nl/images/250px-Flag_of_Zambia_svg.png
 Kaart van het procentuele aantal hiv/aids besmettingen in Afrika:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Africa_HIV-AIDS_300px.png
 Afzonderlijke afbeeldingen van de millenniumdoelstellingen:
http://www.sankofa.nl/Portals/0/Millenniumdoelen.JPG
 Logo Zuyd Hogeschool:
http://www.zuyd.nl
 Logo: ROC Landstede:
http://www.goflex.nl/media/ROC_logo/ROC_PNG/LANDSTEDE.png
 Logo Vastenactie (50 jaar):
http://www.bisdomdenbosch.nl/images/nieuws/vastenaktie.jpg
 Logo Wilde Ganzen:
http://www.vajra.nl/resources/logo_WildeGanzen.jpg
 Vlag Nederland:
http://www.griep.info/wp-content/uploads/2009/07/nederland-vlag.gif
 Logo NCDO:
http://www.oikocredit.org/site/nl/doc.phtml?p=oikocredit-debattour
 Logo DARE2Go:
http://www.dare2go.nl
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BIJLAGEN

Organogram GCMF
Kaart van GCMF projecten in Mpongwe
Jaarrekening 2011 Balans.
Jaarrekening 2011 Staat van Baten en Lasten.
Begroting 2012.
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BIJLAGE 1: ORGANOGRAM GCMF
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Bijlage 2: MAP OF MPONGWE WITH THE DIFFERENT PROJECTS
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Bijlage 3 : Balans per 31 december 2011.

ACTIVA

PASSIVA

2011

2010

Materiële vaste activa

0

0

Vlottende activa

0

0

Liquide middelen
- ING zakelijke rekening 9433564
- ING spaarrekening 9433564
- ING kapitaalrekening 9433564
Subtotaal

15.845
43.494
0
59.339

22.785
15.000
607
38.392

Totaal activa

59.339

38.392

2011

2010

Eigen Vermogen
- Stichtingkapitaal per 1 januari
- Exploitatieresultaat boekjaar
- Stichtingkapitaal per 31 december

38.392
20.947
59.339

41.606
-3.213
38.392

Totaal passiva

59.339

38.392
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Bijlage 4: Jaarrekening 2011 Staat van Baten en Lasten.
INKOMSTEN

Saldi ING per 31/12/2010:
- Zakelijke rekening 9433564
- Spaarrekening 9433564
- Kapitaalrekening 9433564

22.785
15.000
607
Stichtingskapitaal per
31/12/2010 =

1. Grote donoren:
- Stichting NCDO
- Vermogenstichting K
- Cordaid/vastenactie
- Stopelhaene
- Stichting Leo Bijl Familiefonds
- Stichting Wocom
- Stichting Steunfonds Nieuwstadt
- Op de Beeck Ritabosdreef
- Stichting Jan de Limpens
- Fondation Roi Baudoin
- JJJ Jaeqx
- Kiwanis
- Peeters Baarlo
- T. Korsten-Korenromp

UITGAVEN

45.000
25.000
24.917
22.500
15.000
9.900
9.305
7.537
6.000
5.005
5.000
5.000
3.750
3.710

- Mampuys

3.000

- Landstede/Mensink

2.700

- Stichting Samenwerking Heerlen
- Stichting Vincentrum

2.000
2.000

38.392 A
1. Give the children of Mpongwe
a future Zambia
2. Stichting Wilde Ganzen
3. Cordaid-IBALA
4. Vergoedingen Tine en Tijs
5. T. Korsten-Korenromp, onkosten
6. Mensink expert missie
7. Heuy, teruggave fondswerving
8. DPA, transportkosten (NL-Afrika)
Bestemde gelden

9. Drukkerij Schrijen-LippertzHuntjens PR-foldermateriaal
10
. Accountantskosten
11 Bankkosten ING zakelijke
. rekening
12
. Bankkosten internationaal
betalingsverkeer (Mpongwe)

74.500
71.761
19.834
14.424
3.710
1.122
750
634
186.735

1.051
238
115

75
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- Vrije handelsschool St. Joris

1.200

- Stichting Goeie Doelen Delft
- Soroptomisten
Totaal grote donoren

1.000
500

13
. Contributie Stichting Partin
14
. Kamer van Koophandel
Totale kosten fondswerving

60
27
1.565

200.024
Totale uitgaven

2. Donoren:
- Girale overschrijvingen
- Overschrijvingen girotel
- Periodieke overschrijvingen
Totaal donoren

5.821
720
510

3. Sponsoren:
- Martin Haksteen Design
- Classic Imaging Stein
- Support actie
Totaal sponsoren

1.000
803
106

7.051

1.909

4. Rente ING-rekeningen P9433564:
- Spaarrekening
- Zakelijke rekening
- Kapitaalrekening
Totaal rente-opbrengsten

244
10
9
263

Totale inkomsten fondswerving
Totaal generaal

188.300 C

Saldi ING per 31/12/2011:
- Zakelijke rekening 9433564
- Spaarrekening 9433564
Stichtingskapitaal
per 31/12/2011 =

209.247 B
A+B

247.639

15.845
43.494

Totaal generaal

C+D

59.339 D
247.639

Toelichting
Alle ontvangen giften kwamen zonder inhouding van kosten ten goede aan de projecten in Mpongwe.
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Bijlage 5: Begroting 2012.
Stichting Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst
Bijlage 4:
Begroting 2012
Inkomsten
Donoren:
1 Cordaid Vastenactie
2 Zuyd - actie juni 2012
VTC project
3 Vermogensstichting
VTC project
4 Wor Stoppelhaene
IBALA
Landbouw
5 Bouwgroep Heeten
VTC project
6 Stichting steunfonds Nieuwstadt
Guesthouse
7 Zambians Belgie
VTCproject
8 Foundation Roi Baudain
VTC project
9 Werkgroep Salland
VTC project
10 Kiwanis
Clubs
VTC project
11 T. Korsten-Korenromp
VTC project
12 Vincentrum Arnhem
VTC project
13 Stichting Samenwerking Heerlen VTC
VTC project
14 Studenten Zuyd
15 Rotary clubs
VTC project
16 Gemeente Delft
VTC project
17 Overige donoren
18 Donoren
19 Girale overschrijvingen
4.000
GT en Periodieke overschrijvingen
1.500
20 Sponsoren
21 Haksteen design
Open-i
22 Support actie
Totaal
Banksaldo 01-01-2012

Uitgaven
Euro
Bestemde Gelden Projecten Mpongwe
25.000
1 Wilde Ganzen VTC project
25.000
2 Vocational Training Center
15.000
3 OVC
10.800
4 Guesthouse bouw kamers
9.000
5 Landbouwproject Stoppelhaene
10.000
6 Car
15.000
7 Onkosten Korsten-Korenromp
5.000
8 Guesthouse overige
5.000
9 Allowances
2.000
10 Nchembwe Twesheko inrichting
3.000
11 MOS / Switi Village - Landstede
2.000
12 Overhead
2.000
Totaal Bestemde Gelden
2.000
1.000
Kosten Organisatie
1.000
10.000
1 Onkosten Vrijwilligers Mpongwe
2 Reiskosten Mpongwe
3 Bankkosten
Totaal kosten Organisatie
1.000
1.000
200
150.500

Kosten Fondsenwerving
1 Fondsenwerving

59.000 Totaal

Euro
65.770
35.000
13.000
20.000
10.800
1.000
3.000
500
2.500
2.000
1.800
2.000
157.370

12.000
2.000
200
14.200

2.000
173.570
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