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VOO
RW
OORD
Met de naam van de stichting ‘Geef de Kinderen van
Mpongwe een Toekomst’ weet je dat het geen kortlopend
project is of een klus die makkelijk en snel te klaren is. Het
is net als bij het opvoeden van kinderen: in het begin heel
veel aandacht en zorg en vooral veel middelen en input
om een goede start te garanderen. Dan de fase van de
overheersende gedachte ..’die komen er wel’. In de
pubertijd slaat de twijfel toch weer toe want ontwikkelen
ze zich wel zoals je voor ogen had. Om ten slotte toch te
concluderen bij het op eigen benen staan: ja, alles komt
goed en is goed.
Onze stichting GKMT heeft een vergelijkbaar traject
gekend waarbij we vorig jaar (2021) met een goed gevoel
hebben geconstateerd: ‘JA, alles komt goed en is goed’. De
droom van George en Ton is gerealiseerd en ontwikkelt
zich nog steeds in positieve zin. De school staat op eigen
benen omdat de Zambiaanse gemeenschap met veel
enthousiasme en elan het eigenaarschap heeft
overgenomen en de beloftes meer dan waarmaakt. De
school geeft daadwerkelijk een wenkend perspectief aan
de jonge en veelal regionale Zambianen door ze een
gedegen landbouwopleiding aan te bieden gericht op
zelfredzaamheid.
De organisatie van de school ontwikkelt zich verder en
zoekt daarbij steun. Stichting GKMT heeft in 2021 en zal in
2022 en verder trachten aan deze ontwikkeling bij te
dragen.
Dit jaarverslag is een verkorte versie van wat de lezer
normaal van ons gewend is. Het op eigen benen staan van
de school én natuurlijk Covid 19 in 2021, beperkten onze
inspanningen afgelopen jaar. Voor een uitgebreider inzicht
is het raadzaam om ook het jaarverslag van 2020 tot u te
nemen en zo de voortgang van 2021 te kunnen
beoordelen.
Het bestuur van stichting GKMT wenst u veel leesplezier!
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NVA
TTING

VISIE
GKMT gelooft dat goed onderwijs, kinderen, jongeren en
volwassenen in staat stelt een zelfstandig bestaan op te
bouwen.

MISSIE
GKMT biedt jongeren een relevante en adequate
(beroeps)opleiding die hen in staat stelt om niet alleen in
het werk maar ook in het leven te slagen. Ze doet dit door
studiebeurzen te verstrekken aan weeskinderen en
kwetsbare jongeren. Èn door jongeren en volwassenen op
te leiden in het George Korsten Vocational Training
College (GKVTC) en andere relevante activiteiten.
“Education is the most powerful weapon which you can
use to change the world” (Nelson Mandela).

THEORY OF CHANGE
Door middel van haar activiteiten streeft de stichting
ernaar om in het Mpongwe district een bijdrage te leveren
aan armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en het
creëren van ontwikkelingskansen. Dit tracht de stichting te
realiseren door zich te richten op drie pijlers:
1. Onderwijs, door de ondersteuning van weeskinderen en
kwetsbare jongeren in basisonderwijs, middelbaar
onderwijs, beroepsonderwijs en trainingen in biologische
landbouw aan kleine boeren en het aanbieden van
opleidingen in Landbouw en Techniek, inclusief
ondernemingsvaardigheden in het GKVTC.
2. Kennisuitwisseling, zowel intern (OVC’s, studenten en
kleine boeren) als extern (door uitwisselingsprogramma’s,
stagiaires en bouwgroepen).
3. Arbeid en inkomen, door het stimuleren en opzetten van
income generating projects vooral voor vrouwen en
kansarme jongeren en via het starten van kleine
businessunits in het GKVTC.
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BEREIKT SINDS 2001
1. Onderwijs
 Het GKVTC is een door TEVETA geaccrediteerd
onderwijsinstituut
 Tot aan de overdracht 5 opleidingen aangeboden aan
het GKVTC
 Tot 2021 183 studenten zijn afgestudeerd aan het
GKVTC, waaronder 42 kleine boeren in biologische
landbouw
 Via het OVC-project ontvangen gemiddeld 80
weeskinderen per jaar basisonderwijs, middelbaar
onderwijs en beroepsonderwijs.
 Via de bouw van de community scholen hebben
duizenden kinderen tot in de verste uithoeken van het
district Mpongwe toegang gekregen tot onderwijs.
2. Bouw, arbeid en inkomen
 Bij de bouw van onderstaande projecten zijn
honderden werknemers getraind ‘on the job’ en
hebben hiermee een eigen inkomen verworven:
 George Korsten Vocational Training College
 GCMF guesthouse en internetcafé
 Vijf community scholen en veertien klaslokalen in
het district.
 Vier lerarenwoningen
 Twee vaardigheidscentra in Mpongwe en Ibenga
 Kippenboerderij in Mpongwe en Ibenga
 Voedingscentrum, tuberculose afdeling en wasserij
gerenoveerd van het Mpongwe Mission Hospital.
 Water en sanitair: vijf latrines gebouwd, zeven
pompen geïnstalleerd en dertien waterputten
hersteld in het district.
 Switi village maïsmolen genereert inkomen voor
kwetsbare vrouwen
 Elektriciteit aangelegd in het GKVTC, Mpongwe
Upper Basic School en Switti village.

Studenten afgestudeerd
aan het GKVTC
Verschillende opleidingen
aangeboden aan het GVTC
Boeren volgden cursus
organische landbouw
Klaslokalen gebouwd
Community scholen
gebouwd
Leraren woningen gebouwd
GKVTC-werkers slaagden
voor trade examen
Projecten voorzien van
elektriciteit
Bouw van de Vocational
Training College afgerond

80-90
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3. Kennisuitwisseling
 Meer dan 125 studenten hebben sinds 2003 een
bijdrage geleverd aan het verbeteren van onderwijs en
gezondheidszorg en het bevorderen van economische
ontwikkeling en kennisuitwisseling in het district. Vier
hogescholen en één universiteit waren betrokken met
de faculteiten: Food and Business, Commercieel
Management, Bedrijfskunde, ICT, People and Business
Management, Hotelmanagement, Financieel
Management, International Tourism and Consultancy,
International Business and Languages, International
Food and Agribusiness, Milieukunde, Onderwijs, Social
Studie. European Studies en Gezondheidszorg.
 Bewustwording van jongeren in Nederland en
Mpongwe over elkaars leefsituatie met als
gemeenschappelijk thema ‘onderwijs en werk’.
Tweemaal heeft er een uitwisseling plaatsgevonden
van Nederlandse jongeren naar Mpongwe en eenmaal
van jongeren van Mpongwe naar Nederland.
 Driemaal heeft er een bouwkamp plaatsgevonden.
Groepen uit België, Nederland en Mpongwe hebben
kennis uitgewisseld over nieuwe bouwtechnieken en
oude ambachten.
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Kwetsbare kinderen
ontvangen jaarlijks
onderwijs via GCMF
Pompen geïnstalleerd
Latrines gebouwd
Waterputten hersteld
Afdelingen van het lokale
ziekenhuis gerenoveerd
Uitwisselingsprojecten
tussen Nederlandse en
Zambiaanse studenten
Bouwgroepen kwamen naar
Mpongwe
Nederlandse studenten
kwamen naar Mpongwe
Inkomsten genererende
activiteiten opgestart,
waaronder het GCMF
guesthouse en internet cafe
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droombeeld dat als volgt te
verwoorden is:
“Continuïteit van onderwijs voor
wees- en kwetsbare kinderen, jongeren
en volwassenen waarmee zij zich die
kennis en vaardigheden kunnen verwerven om
aan de armoede te ontkomen, hen een toegang
biedt tot de arbeidsmarkt en hen mogelijkheden
biedt een zelfstandig bestaan op te bouwen” (Ton
Korsten-Korenromp, 2001).
1

Om van een droom werkelijkheid te maken is een
stichting nodig: ‘Geef de Kinderen van Mpongwe een
Toekomst’ (GKMT) werd in hetzelfde jaar nog door
haar opgericht.

WAAROM, HOE, WIE, WAAR EN WAT

2001, Ton brengt een werkbezoek aan Mpongwe en
ziet:
 Dat dagelijks jonge mannen en vrouwen sterven
aan aids.
 Dat er iedere dag dus wel een begrafenis is.
 Dat het ziekenhuisje vol ligt, maar er veel te
weinig personeel is.
 Dat kinderen niet naar school gaan omdat ze
voor jongere broertjes en zusjes moeten zorgen
of omdat ze op het land moeten werken.
 Dat er bovendien veel te weinig leraren zijn om
goed onderwijs te kunnen verzorgen.
 Dat tieners verveeld rondhangen op de markt,
omdat er noch werk, noch vervolgonderwijs is.
 Dat om dezelfde reden veel tienermeisjes
zwanger zijn of een kind op de rug dragen.
 Dat veel grootouders de zorg op zich nemen voor
kleinkinderen, omdat hun eigen zoon of dochter
gestorven is.
 Dat er heel veel weeskinderen in het district zijn
(5000!).
Kortom: Dat veel kinderen in Mpongwe eigenlijk
helemaal geen toekomst hebben.

Het oorspronkelijke doel was de ondersteuning van
weeskinderen in het district door middel van
onderwijs. Dit doel is in de statuten door de jaren
heen aangevuld en meer geconcretiseerd in de
volgende doelstellingen:
 Bevorderen van onderwijs, gezondheidszorg en
economische ontwikkeling in het Mpongwe
district, in het bijzonder voor kwetsbare
kinderen, jeugd en vrouwen door middel van
stimulering van income generating activities
voornamelijk voor georganiseerde groepen.
 Ondersteunen van duurzame ontwikkeling en
armoedebestrijding en het creëren van
ontwikkelingskansen.
 Tot stand brengen van een ontmoeting tussen
Noord en Zuid.
 Aansluiten bij de millenniumdoelen.

Terug in Nederland ontstond er bij haar vrij snel een
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1.1
GKMT
GKMT heeft momenteel een bestuur met vier leden:
voorzitter, secretaris, penningmeester en lid zonder
portefeuille. Het bestuur is gekozen voor een
periode van twee jaar. Alle bestuursleden zetten zich
in op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding.
 De stichting is geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 14074683.
 De stichting is door de belastingdienst
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI) onder de naam: Geef de
Kinderen van Mpongwe een Toekomst.
 Fiscaal nummer: 811113905
 Adres: Dorpstraat 16, 6454 AG, Jabeek.
 Telefoonnummer: 046-4422435 of 0658952705
 Website: www.mpongwe.nl
 Bankgegevens: ING: 9433564, IBAN:
NL16INGB0009433564 t.n.v. Stichting Mpongwe,
Jabeek.

1.3
ZAMBIA
 Ligt in het zuidelijke deel van Afrika en heeft acht
buurlanden.
 Heeft een oppervlakte van achttien keer
Nederland.
 Er wonen ongeveer 18.383.000 mensen (2020).
 Werd onafhankelijk in 1964.
 Is voor 90% afhankelijk van de opbrengst van
kopermijnen en
landbouw.
 Heeft goede

1.2
GCMF
De NGO Give the Children of Mpongwe a Future
(GCMF) was de Zambiaanse counterpart van GKMT
tot 2020. Met de overdracht van het George Korsten
Vocational Training College, het guesthouse en het
OVC-project aan het Ministerie van Landbouw is het
bestuur van GCMF ontbonden.

landbouwmogelijkheden maar veel gronden zijn
nog niet ontgonnen.
 De werkloosheid is vooral op het platteland hoog
en een groot deel van de bevolking leeft mede
daardoor onder
de armoede
grens.
1.4
MPONGWE
 Is als district
opgericht in
1997.
 Beslaat
ongeveer 8.000
km2.
 De grootste bron van inkomen is landbouw
(vooral maïs, pinda’s en sojabonen).
 Overige bronnen van inkomen zijn visserij en de
productie van houtskool.
 Weinig mensen werken in overheidsdiensten.
 Handel is in opkomst.
 Toeristische attracties zijn het Kashiba meer, het
Nampamba meer, de Kafue rivier en natuurlijke
bossen.
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Sociaaleconomische situatie
Mpongwe is één van de districten behorende tot de
Copperbelt provincie. In tegenstelling tot de andere
districten heeft Mpongwe nog niet kunnen
profiteren van de economische groei die vooral
plaatsvindt in de urbane gebieden van de
Copperbelt.
Er is veel werkloosheid in het Mpongwe district en
die is op twee manieren te verklaren:
 De visie op landbouw van kleinschalige boeren.
 Het ontbreken van een industriële sector.
De meest kwetsbare mensen in het Mpongwe
district zijn:
 Ouderen.
 Weduwes.
 Weeskinderen, ongeveer 5.000 in het district.
 Kwetsbare kinderen, vaak enkel wees.
 Gehandicapten.
 Zieken.
 Huishoudens geleid door vrouwen.
De populatie van het Mpongwe district kan met de
volgende karakteristieken worden beschreven:
 Ongeveer 140.000 inwoners (2019).
 50,1% is man, 49,9% vrouw.
 Ongeveer 80% van de mensen leeft onder de
armoedegrens.
 De jaarlijkse bevolkingsgroei bedraagt 2,9%,
vooral als gevolg van migratie.
 Het percentage HIV besmette mensen in de
leeftijdscategorie van 15 tot 49 jaar was 12,9% in
1999 en is gedaald naar 11,1% in 2022.
 Vaak is het hoofd van een huishouden
(adolescent) vrouw.
 Het district kent nog niet echt urbane gebieden,
hoewel Mpongwe township hard groeit.
 Verreweg de meeste mensen zijn actief in
kleinschalige landbouw.
 De afhankelijkheid van landbouw en het
regenseizoen heeft voor veel gezinnen voedsel
onzekerheid als gevolg.

GCMF en de duurzame ontwikkelingsdoelen
Met de nadruk op onderwijs, arbeid & inkomen en
duurzame ontwikkeling sluit de stichting aan bij de
duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs - Sustainable
Development Goals) die in 2016 door de lidstaten
van de VN zijn vastgesteld en van kracht zullen zijn
tot 2030. De SDGs zijn in plaats gekomen van de
millenniumdoelstelling.
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DE OVERDRACHT VAN HET GVTC, GCMF GUESTHOUSE

EN OVC PROJECT

nation at large with skills and knowledge through
agricultural training”.
Hij benadrukt het belang van Landbouw en
landbouwonderwijs voor de economie van Zambia
en het Zambiaanse volk. Beiden dragen bij aan
voedselzekerheid en het terugdringen van de
armoede. De gehele speech is te lezen via de link:

24 april 2021: Het doorknippen van het lint! Een
droom is werkelijkheid geworden.

https://mpongwe.nl/assets/documents/20210422
-Speech-Minister-of-Agriculture-MichaelKatambo-TALKING-NOTES-FOR-THERECIEPT-OF-GKVTC.pdf

Op 24 april 2021 vond de feestelijke overdracht
plaats van het George Korsten Vocational Training
College, het GCMF guesthouse en het OVC-project
aan het Ministerie van Landbouw van Zambia. Het
Zambia College of Agriculture Monze treedt op als
uitvoerder van het onderwijs. De school is nu het 7de
College of Agriculture van Zambia met de officiële
naam ZCA Campus Mpongwe.
De overdacht was te zien op het landelijke nieuws
van ZNBC. Zie link…….
https://mpongwe.nl/gkmt,george,korsten,vocatio
nal,training,college,video,handover,overdracht/2
021/03/07/video-handover-gkvc.html

De voorzitter van GKMT, Ton Korsten-Korenromp
geeft in haar toespraak aan dat door het
doorknippen van het lint haar droom werkelijkheid is
geworden. Een droom die 20 jaar geleden in 2001
begon. Ze is in dat jaar bij toeval in Mpongwe, een
dorp in het hart van Zambia met enkel een
missiepost, een ziekenhuis, een school en een markt.
Een regio waar nagenoeg iedereen boert en waar
gezinnen wonen in lemen hutten met daken van
gras. Èn waar de HIV- Aids epidemie op dat moment
zijn hoogtepunt bereikt. Zij ziet dat:
 dagelijks jonge mannen en vrouwen sterven
aan aids.
 er iedere dag wel ergens een begrafenis is
waardoor mensen niet op hun werk
verschijnen en boeren niet op hun land
kunnen werken.
 kinderen niet naar school gaan omdat ze
voor jongere broertjes en zusjes moeten
zorgen of omdat ze op het land moeten
werken.
 er bovendien veel te weinig leraren zijn om
goed onderwijs te kunnen verzorgen.
 er een werkloosheidspercentage van meer
dan 80% is.

Feestelijk was het zeker. De studenten dansten,
zongen en droegen stukjes voor. Veel plaatselijke,
regionale en landelijke notabelen en
vertegenwoordigers van bedrijven waren aanwezig.
De chieftainess kwam als laatste en belangrijkste
gast en stelde zo ons geduld aardig op de proef.
In de toespraak van de Minister van Landbouw,
Michael Katambo dankt hij GKMT voor het
geweldige geschenk:
“Ms Ton, madam, this gift you have given to the
people of Zambia goes to show the attachment,
importance and most importantly the love and care
you have for the youth of Mpongwe. I assure you
that the GKVTC under the management of the
Ministry of Agriculture will continue to empower
the youths of Mpongwe, the Copperbelt and the
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De doelstellingen van de stichting waren ambitieus
en het was niet altijd gemakkelijk. Er zijn vele mooie
herinneringen maar het was ook een
ontwikkelingsproces met grote en kleine
hindernissen. De verantwoordelijkheden wogen
zwaar, zeker de laatste jaren en donoren vroegen
terecht om verantwoording van de bestede gelden.
Wat haar geholpen heeft om door te gaan, is dat ze
steeds het doel voor ogen heeft proberen te
houden, namelijk bijdragen aan een betere toekomst
voor de kinderen en de gehele bevolking van
Mpongwe. Dat was haar ‘stick to the message’. Ook
haar rotsvaste vertrouwen dat het uiteindelijk
allemaal goed zou komen.
In haar werkkeuken, waar ze dagelijks gedurende 20
jaar vele uren achter de laptop zat, hangen een
aantal houten borden met spreuken. Hier keek ze
naar als ze het weer eens niet zag zitten:

tieners verveeld rondhangen op de markt,
omdat er noch werk, noch vervolgonderwijs
is.
 veel tienermeisjes zwanger worden of al
een kind op de rug dragen.
 veel grootouders voor hun kleinkinderen
zorgen, omdat hun eigen zoon of dochter
gestorven is aan aids.
 veel meisjes en jonge vrouwen aan het
hoofd van het gezin staan.
 er heel veel weeskinderen in het district zijn
(5000 in 2001!).
En dus hadden in 2001 veel kinderen in Mpongwe
helemaal geen toekomst.
Ze gaat in haar toespraak in op de vele projecten die
in de afgelopen 20 jaar zijn uitgevoerd in
samenwerking met de Zambiaanse partner GCMF in
de volgende aandachtsgebieden:
 Onderwijs,
 Gezondheidszorg,
 Kennisuitwisseling en
 Arbeid en Inkomen.
Hier het laatste stukje uit haar speech.
By handing over the College to the Ministry of
Agriculture with ZCA Monze as education provider,
GKMT has now actually realized the objectives of
the foundation. This means that we, as GKMT, have
to discuss and decide how our relationship with our
former projects can be shaped in the future. Finally,
my first experiences in Mpongwe many, many years
ago, were heart-warming and connected me
forever to this community. It was the start of a long
journey with a beautiful dream as a roadmap. Here
we stand today and we can safely say that our
dream came true: together with all who joined me
on my journey to establish this college I can say:
many many thanks. Natotela sana. To all who
continue this marvellous journey I can say: all the
best and go for it! The motto for ZCA Monze and all
the students is: Shoot for the moon, even if you
miss, you will land among the stars!..... I wish the
Ministry of Agriculture, ZCA Monze, the students
and the community of Mpongwe all the best for the
future.

Met de overdracht van het GKVTC naar het
Ministerie van Landbouw heeft de Zambiaanse
gemeenschap het eigenaarschap overgenomen. Het
bestuur van GKMT heeft er alle vertrouwen in dat
ZCA Monze de school op een professionele manier
zal runnen. In het afgelopen jaar heeft zij laten zien
dat ze deze belofte meer dan waarmaakt.
Het GCMF Guesthouse en het OVC-project zijn
eveneens overgedragen aan het Ministerie van
Landbouw onder de voorwaarde dat zij het OVCproject continueert.
In januari 2022 heeft de overheid het basis- en
voortgezet onderwijs vrijgegeven. Alleen studenten
die in het internaat verblijven betalen nog de
internaatkosten. Ook al hoeven de verzorgers van de
weeskinderen geen schoolgelden meer te betalen,
de kosten van boeken, schoenen, uniformen en
ander onderwijsmateriaal zijn vaak te hoog voor de
‘foster parents’ van deze kinderen.

De gehele speech is te lezen onder de link.
https://mpongwe.nl/assets/documents/20210422
-Speech-Mrs-Ton-Korsten-22-April-officialhandover-GKVTC-to-the-Ministry-of-AgricultureZCA-Monze.pdf
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ZCA CAMPUS MPONGWE - BOUW

3.1

GKVTC

2021 stond in het teken van de benodigde
uitbreidingen om het groeiend aantal studenten van
70 naar 206 te huisvesten. Tevens werden het aantal
plaatsen in het restaurant en in de klaslokalen
uitgebreid.
Concreet zijn de volgende bouwwerkzaamheden
uitgevoerd:
1. Gereedmaken en ingebruikname van
varkensstallen (zowel voor zeugen alsook voor
andere varkens). Gereedmaken en
ingebruikname van pluimveestallen (zowel
slachtkippen alsook broedkippen)

Figuur 2 Zeugen

2.

Figuur 1 Broedkippen

Omvormen van de timmerwerkplaats tot
hostel. Er zijn nu in totaal 70 stapelbedden die
in totaal aan 140 studenten een slaapplek
bieden. Deze ruimte is nu volledig ingericht als
hostel voor de accommodatie van studenten.

Figuur 3 Practical room 3
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6.

Figuur 7 Eettafels en stoelen

Figuur 4 Stapelbedden

3.

4.

Er werden in 2021 15 eettafels en 150
eetstoelen gemaakt.

Gereedmaken van dak op practical room 3.
Deze ruimte zal in 2022 ook ingericht worden
als hostel.
Gereedmaken van de ‘food processing room.
Hier ontbreken enkel nog deuren, werktafels
en elektriciteit.

7.

Er werden 120 tafels en stoelen gemaakt voor
in de klaslokalen. Er is nu voldoende plaats
voor 206 studenten

Figuur 8 Klaslokaal
Figuur 5 Food processing room

5.

Met uitzondering van enkele meters bij de
transformator (zie figuur) en de hoofdpoort is
het hekwerk nu gereed

Figuur 9 Klaslokaal

8.

Figuur 6 Ontbrekende hekwerk
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Door het groeiende aantal studenten zijn er
twee extra douchevoorzieningen gemaakt met
in totaal 4 extra douches voor jongens en 3
extra douches voor meisjes.

hield het voor de kinderen van Bilima op. De school
kampte met een gebrek aan ruimte en de ruimtes
die er waren droegen meer bij aan het krijgen van
allerlei infectieziektes dan aan een veilige omgeving,
waarin kinderen goed onderwijs kregen. Na een
aanvraag van de gemeenschap van Bilima besloot de
stichting Geef de kinderen van Mpongwe een
nieuwe school te bouwen, met drieklaslokalen en
een ruimte voor de staf van de school. De bouw is
gestart in 2016 en heeft ruim 2 jaar geduurd. Door
allerlei omstandigheden liep dit project veel
vertraging op: conflicten over afspraken omtrent de
betaling van goederen, afspraken met de aannemer,
meningsverschillen over de eigen bijdrage van de
bevolking, de onderwijzers en het oudercomité. Een
andere oorzaak van de vertraging was de zeer hete
periode in oktober en november 2016 en extreme
regens in de eerste maanden van 2017. Met veel
geduld en wijsheid heeft de stichting in Nederland
en Mpongwe, ondersteund door het ministerie van
onderwijs en de ‘council chairman’ dit project tot
een goed einde gebracht. Eind 2008 is de nieuwe
school feestelijk geopend.

Figuur 10 Extra douchevoorzieningen

Tevens werden extra wasplaatsen gecreëerd

Figuur 11 Extra wasplaatsen

3.2

BILIMA PRIMARY COMMUNITY SCHOOL

Historie

Figuur 12 Oude school 2006

Figuur 13 Nieuwe school 2008

Bilima Community School is in 1998 opgericht door
de ouders en bestond uit een lemen gebouwtje met
een rieten dak. In 2 klaslokalen volgden 370
kinderen in twee 'ploegen' onderwijs. De school
verzorgde in 2006 onderwijs tot groep 6. Hierna

Aanvraag 2019: klaslokaal, kantoor en magazijn
In 2019 hebben 10 studenten van de Studenten Kickoff uit Gent België de projecten in Mpongwe
bezocht. Studenten Kick-off Gent steunt al jaren
projecten van de stichting Geef de kinderen van
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Mpongwe een toekomst. Het contact met deze
groep is tot stand gekomen via Tine Buyssens en Tijs
Naërt, 2 oud-vrijwilligers van de stichting.
De studenten van Studenten Kick off hebben in 2019
op weg naar Lake Kashiba ook de Community School
in Bilima bezocht. Zij troffen een nieuw
onafgebouwd klaslokaaltje aan.
De bouw van dit klaslokaaltje, directiekamer en
opslagruimte is in 2015 door het oudercomité
gestart en heeft in 2019 slechts raamhoogte bereikt.
Oorzaak was dat het oudercomité geen geld meer
had om het af te bouwen. De ouders zijn allemaal
hele kleine boeren en de oogst was dat jaar niet zo
geweldig. De school heeft de studenten van
Studenten Kickoff gevraagd om een gedeelte van de
verdere bouw en inrichting te financieren. De
stichting Geef de kinderen van Mpongwe in
Nederland heeft de financiering van de bouw
toegezegd, mits het oudercomité de komende tijd
serieuze pogingen doet om de bouw af te maken.

De voorzitter Ton Korsten-Korenromp heeft de
school in 2020 bezocht en afspraken gemaakt met
de directeur van de school over de financiering en
het tijdspad. De gelden zijn rechtstreeks
overgemaakt naar de bankrekening van de school,
omdat het bestuur van GCMF in februari 2021
ontbonden is. De schoolleiding en het oudercomité
zijn gedurende het gehele proces betrokken geweest
bij de planning, monitoring en uitvoering van het
project. De werken zijn gedurende de bouwperiode
gecontroleerd door ambtenaren van het Ministerie
van Onderwijs. De bouw is, met enkel een
onderbreking als gevolg van Covid 19 gedurende drie
weken, goed verlopen. 80 leerlingen krijgen nu les in
dit klaslokaal en de leiding heeft er een mooi
kantoor en een zogenaamde ‘strong room’ bij waar
examens en andere belangrijke papieren bewaard
kunnen worden.

Figuur 14 In aanbouw 2019
Figuur 15 Nieuwe gebouwen 2021
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ZCA CAMPUS MPONGWE - ONDERWIJS

GKMT is in 2021 niet meer verantwoordelijk geweest
voor het onderwijsprogramma op het GKVTC. De
eindverantwoordelijkheid voor de curricula, de
kwaliteit van het onderwijs, de kwaliteit van het
onderwijzend en ondersteunend personeel en de
gezonde exploitatie (= het onderhoud) van de
faciliteiten zijn allemaal onderdeel van de
verantwoordelijkheden van het Ministerie van
Landbouw van Zambia met ZCA Monze als
uitvoerder.
De reputatie van ZCA Monze op het gebied van de
kwaliteit van het onderwijs en de inspanningen om
studenten de noodzakelijke competenties te laten
ontwikkelen staan buiten kijf.
Figuur 16 Geslaagden juni 2022

Het onderwijs dat wordt geleverd past geheel bij de behoeftes van de markt en de behoeftes van jongeren om een
zelfredzaam leven zowel (agrarisch) kostwinner of ondernemer te leiden, als wel om in overheidsdienst werkzaam te
zijn.
De door GKMT ontwikkelde modules / curricula op het gebied van (biologische) landbouw hebben gedeeltelijk hun weg
gevonden in de programma’s die ZCA Monze op Campus Mpongwe aanbiedt. Daarmee kunnen we concluderen dat het
onderwijs in goede handen is, de kwaliteit gegarandeerd wordt en dat de aangeboden programma’s onder de reguliere
kwaliteitscontrolesystemen van de Zambiaanse overheid vallen.
Om een beter inzicht te krijgen in welke structuur (organisatorisch en uitvoerend) er in 2021 is ingevoerd om
bovenstaande conclusie te staven, verwijzen we graag naar de link waarin de ‘Mpongwe Structure 2021’ is
opgenomen.
https://mpongwe.nl/assets/documents/Mpongwe-structure-2021.pdf
Ook vindt u in de link de bijlages: een ‘Mpongwe Campus Report April 2021’ en het ‘Narrative Report August 2021’.
Alle drie de documenten geven een goed beeld van de staat van het onderwijs na de overname door ZCA Monze.
https://mpongwe.nl/assets/documents/MPONGWE-CAMPUS-REPORT-APRIL-2021.pdf
https://mpongwe.nl/assets/documents/Narrative-report-August-2021-bijlage.pdf
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STRATEGIE, BELEID EN MIDDELEN

behoudt het
bestuur zijn
bevoegdheden.
 De bestuurders ontvangen geen beloning voor
hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op
vergoeding van de door hen in de uitoefening van
hun functie gemaakte kosten. Deze vergoeding
wordt teruggestort als gift.

6.1
Het bestuur in Nederland
De stichting GKMT bestaat uit een dagelijks bestuur
van 4 personen (voorzitter, secretaris,
penningmeester en lid). Het bestuur is gekozen voor
een periode van twee jaar. Alle bestuursleden zetten
zich op vrijwillige basis in en ontvangen geen
vergoeding.

Voorzitter: Ton Korsten-Korenromp
 Oprichtster stichting.
 Gepensioneerd, voorheen Senior Docent aan de
Faculteit Gezondheid en Zorg van Zuyd
Hogeschool.
 Begeleidster van stagiairs voor Mpongwe.
 Voorheen werkzaam geweest voor Terre des
Hommes in India, PUM Netherlands Senior
Expert.

Het benoemingsbeleid is in de statuten vastgelegd:
 Minimaal drie en maximaal vijf bestuurders.
 De bestuurders worden benoemd en geschorst
door het bestuur.
 De bestuurders worden benoemd voor twee jaar
en kunnen herbenoemd worden.
 In geval van één of meer vacatures in het bestuur
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Secretaris: Michael van Zinnicq Bergmann
 Senior International Officer aan Zuyd Hogeschool,
Maastricht.

nihil is. Er is regelmatig overleg over
vervolgstappen die ZCA Monze / Campus
Mpongwe neemt dan wel voornemens is te
nemen. Bovendien hebben we aangegeven dat de
financiële middelen van GKMT ingezet worden
voor de verdere ontwikkeling van de school. Dat
betekent dat verzoeken tot financiering voor
bepaalde (bouw)werkzaamheden of aankopen
binnen het bestuur van GKMT besproken en
beoordeeld worden. Zolang GKMT over middelen
beschikt, blijft het commitment aanwezig om de
ontwikkelingen in Mpongwe te steunen.

Dit betekent dat GKMT als stichting feitelijk
zijn doelen heeft bereikt:
toekomstperspectief bieden aan kansarme
jongeren in Mpongwe en omgeving door
middel van het realiseren van
fondsenwervende activiteiten ten behoeve
van de oprichting en exploitatie van een
Vocational Training College, gericht op
zelfredzaamheid en een perspectiefrijke
toekomst voor jonge Zambianen. Door de
overname van het Ministerie draait de
school nu op volle toeren en worden
daadwerkelijk jonge mensen de kansen voor
een goed leven geboden.
 Hoe dan verder als Nederlandse stichting?
Onze betrokkenheid op organisatorisch vlak
is niet meer noodzakelijk. We hoeven de kar
niet meer te trekken, noch een Zambiaanse
counterpart-stichting te hebben om onze
zaken ter plaatse te regelen. De stichting
krijgt daarmee een sterk vereenvoudigde
opdracht: bestaande en eventuele
toekomstige middelen ter beschikking
stellen aan de Campus Mpongwe en
daarmee een steentje bijdragen aan
verdere ontwikkeling van een florerende
onderwijsomgeving. Verantwoording dient
daarmee enkel intern en in eenvoudige
vorm te worden afgelegd aan eventuele
sponsoren van onze stichting. De besteding
van de ter beschikking gestelde middelen
aan de Campus in Mpongwe is aan de
organisatie aldaar en kan door eenvoudige
rapportage of een bezoek worden
geëvalueerd door het bestuur van GKMT.
 GKMT wordt zodoende een betrokken
sponsor van ZCA Monze/Campus Mpongwe
zonder een formele financiële,
organisatorische en juridische relatie. Voor
de toekomst zullen de jaarverslagen van de
stichting derhalve van summiere aard zijn
met een focus op wat er met eventueel
beschikbare middelen is gerealiseerd.

Penningmeester: Marcel Didden
 Energie Architect bij energiebedrijf ENGIE
 Installeerde samen met vrijwilligersorganisatie ‘Energy Assistance’ in 2017 de
elektriciteitsvoorziening van het GKVTC in
MPongwe
Lid van het bestuur: Leon Weijs
 20 jaar actief in het hoger onderwijs in
verschillende functies zoals opleidingsmanager
en projectmanager.
 Momenteel als consultant/ projectmanager
werkzaam bij Fontys Venlo.
Adviesgroep
Het bestuur wordt ondersteund door een Raad van
Advies. Deze bestaat uit:
80B

 Theo Goossens: Interim en projectmanager, PUM
Netherlands Senior Expert.
 Gijs de Bont: Voorzitter van het bestuur van de
stichting Biezonderwijs
Taken bestuur
De belangrijkste taak van het bestuur is het
ontwikkelen en vaststellen van het beleid en het
toezien op de uitvoering van dat 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, het
financieel en projectmanagement en het maken van
het jaarverslag.
 In 2021 is de frequentie van fysieke bijeenkomsten
vanwege corona zeer laag geweest. Wel is dit jaar
veelvuldig onderling contact via e-mail en telefoon
geweest. Het belangrijkste onderwerp tijdens dit
telefonisch en email contact is steeds de voortgang
van de bouw en het onderwijs geweest.

Na de formele overname van de school en
andere activiteiten zoals het Guesthouse en het
OVC-project , was de noodzaak om middels
discussie en overleg tot besluiten te komen sterk
gereduceerd. ZCA Monze, als uitvoerende instantie
in opdracht van het Ministerie van Landbouw van
Zambia, runt de school en voert alle dagelijkse
activiteiten en de financiële huishouding uit. De
verantwoordelijkheden van GKMT zijn daarmee
feitelijk nihil.

Daarmee is niet gezegd dat de betrokkenheid
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Bezoeken
In verband met de officiele overdracht van het
GKVTC, GCMF Guesthouse en OVC-project was Ton
Korsten-Korenromp in april 2.5 week in Mpongwe.
Communicatie
De stichting vindt het belangrijk om aandacht te
besteden aan klachten, ideeën, opmerkingen en
wensen van belanghebbenden en donoren.
In 2021 zijn er geen klachten binnengekomen van
welke aard dan ook.
Er is een aparte link voor sponsoren en
subsidiegevers op de website. Hiervan maken op dit
moment zestien organisaties gebruik. Het jaarverslag
en de nieuwsbrieven zijn voor iedereen toegankelijk
op de website.
6.2

RESERVES EN INVESTERINGSBELEID

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 district1. Dit betreft vooral
weeskinderen, jongeren en vrouwen.
Het beleid maakt ze concreet door zich te richten op
drie genoemde pijlers in de samenvatting.
Met het creëren van ontwikkelingskansen wil de
stichting aansluiten bij de adviezen van het WWRrapport. De adviezen zijn te vinden in het rapport:
Minder pretentie, meer ambitie. Ontwikkelingshulp
die verschil maakt
GKMT gebruikt geen donaties voor financiële
speculaties, noch in de valutamarkten, noch in
andere beleggingen. Alle reserves staan op de
bankrekening.

1

Het meerjaren beleidsplan van de stichting is beschikbaar op de

website onder het kopje 'jaarverslagen'
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FONDSENWERVING

De stichting GKMT tracht met beperkte middelen
een zo hoog mogelijk resultaat te bereiken. Er zijn in
2021 geen wervingskosten kosten gemaakt.

Wijffels m.b.t. haar fondsenwervingsbeleid. Dit
betekent in de 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).
 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 opgenomen is
waarvoor de middelen uit fondsenwerving zijn
bedoeld en hoeveel daarvoor nodig is.

Nu de overdracht gerealiseerd is, werft de stichting
niet meer actief fondsen en worden er ook geen
aanvullingen meer gevraagd van Vastenactie en
Wilde Ganzen.
De stichting heeft nog steeds een klein aantal
trouwe particuliere donateurs en organisaties die de
stichting een warm hart toedragen. Deze middelen
zet GKMT in voor de verdere ontwikkeling van de
school. Dat betekent dat verzoeken tot financiering
voor bepaalde (bouw)werkzaamheden of aankopen
binnen het bestuur van GKMT besproken en
beoordeeld worden. Zolang GKMT over middelen
beschikt, blijft het commitment aanwezig om de
ontwikkelingen in Mpongwe te steunen.
Stichting Latoer heeft in 2021 nog een deel van de
‘lopende kosten’ voor het onderwijs gesponsord.
De stichting hanteert een aantal gedragscodes,
ontleend aan de gedragscodes van de commissie
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RISICOMANAGEMENT

Financiële risico’s worden zoveel mogelijk beperkt
door het beleid van de stichting dat een project pas
gestart wordt als er voldoende middelen zijn. De
bedragen worden vervolgens in fasen per project
naar ZCA Monze, campus Mpongwe overgemaakt.

De overdracht van het GKVTC, het GCMF
Guesthouse en het OVC-project impliceert voor de
toekomst een minder formele relatie met ZCA
Monze, campus Mpongwe. GKMT wordt een
vriendschappelijke partner die naar zijn
mogelijkheden ondersteuning biedt. De risico’s
worden daarmee sterk verminderd.

De voorzitter is 1 x per jaar ter plaatse om de
voortgang te controleren. Jaarlijks vindt er een
beoordeling van de jaarrekening door de accountant
in Nederland plaats.
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8 FINANCIËN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen zoals die
door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar hebben geen
aanpassingen plaatsgevonden.
De balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 zijn beoordeeld door
accountantskantoor J.J.G. Wilms. De beoordelingsverklaring is toegevoegd aan het jaarverslag.
8.1

BALANS PER 31 DECEMBER 2021
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8.2
TOELICHTING OP DE BALANS
De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting. De bestemmingsfondsen bestaan uit
geoormerkte baten die nog niet volledig aan de geoormerkte doelstelling zijn besteed (waaronder fondsen op
naam).
8.3

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
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8.4

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
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8.5

BEOORDELINGSVERKLARING

24

9

BIJLAGE: GKMT PROJECTEN 2001 - 2019
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