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Inleiding 

Voor u ligt de neerslag van het werk van de stichting “Geef de kinderen van 

Mpongwe een toekomst” van het afgelopen jaar. We kijken terug op een 

enerverend jaar. In 2007 stond zowel de stichting in Nederland als in Mpongwe 

voor een aantal grote uitdagingen. Eén van de grootste uitdagingen voor beide 

stichtingen was de organisatie van het werkbezoek van 20 jongeren en 3 

begeleiders in juli/augustus aan Mpongwe. Een zeer succesvol bezoek, waar de 

jongeren vriendschappen voor het leven hebben opgebouwd en het uitvoerend 

comité veel ervaring heeft opgedaan met het organiseren van een dergelijk 

bezoek.  

 

Daarnaast zijn er dit jaar veel projecten in gang gezet, reeds lopende projecten 

afgerond en nieuwe projecten gestart. Er is vanuit de stichting maar liefst 

79.000 Euro overgemaakt aan haar counterpart in Mpongwe.  

In januari hebben George en Ton Korsten-Korenromp, adviseur en voorzitter een 

bezoek gebracht aan Mpongwe. In juli was de voorzitter tevens in Mpongwe 

tijdens het bezoek van de jongerengroep. Tijdens deze bezoeken viel hen een 

allerhartelijkst ontvangst ten deel door de leden van het comité ter plaatse en 

de lokale bevolking in de dorpen in het Mpongwe district. De banden met de leden 

van het uitvoerend comité en de departementen van de verschillende ministeries 

in Mpongwe zijn ook in 2007 weer versterkt.  

 

 

 

 

Namens het bestuur, 

 

Ton Korsten-Korenromp  



 4 

  

1. Inhoudsopgave 

2. Inleiding              

 

3. Doelstellingen Statuten 

3.1 Aanvulling op de statuten  

3.2 Concrete doelstellingen voor 2007  

3.2.1 Het bevorderen van onderwijs, gezondheidszorg en economische 

ontwikkeling in het Mpongwe district, met name voor kwetsbare 

kinderen, jeugd en vrouwen 

3.2.2 Een bijdrage leveren aan armoede bestrijding en duurzame 

ontwikkeling  

3.2.3 Een ontmoeting tot stand brengen tussen Noord en Zuid 

 

 

3 Strategie en beleid in 2007                                                                  

3.1 Samenwerken en vraaggericht werken 

3.2 Samenwerking met de bevolking en professionals in de zorg  

en onderwijs  

 

4 Resultaten en realisering van de doelstellingen: Onderwijs en 

gezondheidszorg  

4.1 Inleiding 

4.2 Basisonderwijs en middelbaar onderwijs en bestedingen  

4.3 Vervolgonderwijs en bestedingen 

4.4 Onderwijsvoorzieningen  

4.4.1 Nieuwbouw Bilima community school en bestedingen 

4.4.2 Nieuwbouw Lwanyanshi community school en bestedingen 

4.4.3 Nieuwbouw van 2 onderwijzerswoningen in Chisanga en bestedingen 

4.4.4 Het bouwen van een onderwijzerswoning in Musanghashi 

   en bestedingen 

4.4.5 Het renoveren van afdelingen in het ziekenhuis en bestedingen 

4.4.6 Beleid m.b.t. onderwijs en onderwijsvoorzieningen    

 

5 Resultaten realisering van de doelstelling : Een bijdrage leveren aan armoede 

bestrijding en duurzame ontwikkeling  

5.1 Het opzetten van income generating project. Het gastenverblijf en                                               

internetcafé in Mpongwe Centrum en bestedingen 

5.2 Switi village hammermill project: het aanleggen van elektriciteit en 

bestedingen   



 5 

5.3 Het opzetten en bouwen van een vaardigheidscentrum in Ibenga en 

bestedingen 

 

6 Realisering van de doelstelling: Een ontmoeting tot stand brengen tussen      

Noord en Zuid 

6.1 Inleiding 

6.2 Resultaten  

 

7 Resultaten en realisering van de doelstelling: Aansluiten bij millennium doelen 

7.1 Inleiding  

7.2 Resultaten 

 

 

8 Organisatie van de stichting                                                                       

8.1 Organisatie in Nederland 

8.2 Organisatie in Zambia   

8.3 Stichtingsbestuur   

 

9  Fondsenwerving  

10.1 Wijze van fondsenwerving 

10.2 Resultaten van fondsenwerving 

10.3 Kengetallen  

10.4 Kostenpercentage eigen fondsenwerving  

 

10 Vrijwilligersbeleid  

11 Communicatie en de logistiek  

12.1 Logistiek 

12.2 communicatie met de stichting in Nederland 

12.3 Communicatie met de achterban 

  12.3.1 contact met de media 

  12.3.2 Contact met sponsoren en sponsoren 

 

12 Donoren 

 

13 Beleid en toekomstige projecten   

   

14 Financieel overzicht    

15.1 Toelichting op het financieel overzicht 

15.2 CBF keurmerk 

15.3 Transparantieprijs  

                                                                         



 6 

15 Dankwoord        

 



 7 

Moeder en kind uit Nitenda  

3 Doelstelling en statuten  

De Stichting" Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst" stelt zich tot doel 

de kinderen van Mpongwe (Zambia) door middel van scholing en gezondheidszorg 

een toekomstperspectief te bieden. Zij verricht hiertoe handelingen die met het 

voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen 

zijn.         

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het inzamelen 

van gelden door middel van vrijwillige bijdragen en het verrichten van onderzoek 

naar de wijze waarop het doel van de stichting verwezenlijkt kan worden door 

onderzoek ter plaatse. (Uit artikel 1 en 2 statuten van de stichting; 12-09-2002.  

 

3.1 Aanvulling op de doelstelling uit de statuten  

Deze doelstelling uit de statuten is in 2006 meer geconcretiseerd in de volgende 

doelstellingen;  

� Het bevorderen van onderwijs, 

gezondheidszorg en economische 

ontwikkeling in het Mpongwe district, met 

name voor kwetsbare kinderen, jeugd en 

vrouwen.  

� Duurzame ontwikkeling en 

armoedebestrijding ( op kleinschalig niveau) 

door middel van een brede, 

transdisciplinaire benadering van de 

problematiek. 

� Een ontmoeting tot stand brengen tussen 

Noord en Zuid. 

� Aansluiten bij de millenniumdoelen. 

 

3.2 Concrete doelstellingen voor 2007 waren: 

  

� De onderwijskosten financieren voor 100 weeskinderen (boeken, schoenen, 

uniform, schoolgeld).  

� Sponsoring van een 5-tal jongeren in het vervolgonderwijs.  

� Twee onderwijzers, die op kosten van de stichting hun diploma hebben 

behaald en werkloos zijn, gaan op 2 community scholen onderwijs 

verzorgen tegen een vergoeding. 

� Het afronden van de bouw van een community school in Bilima. 

� Het bouwen van een community school in Lwanyanshi. 

� Het bouwen van 2 onderwijzerswoningen in Chisanga. 

� Het afronden van de renovatie van het voedingscentrum van het 

ziekenhuis. 
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GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A 

FUTURE 

(GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN 

TOEKOMST) 

1 Registered in Zambia as a Society - 

number ORS/102/96/12 
 Report to the district planning officer, Mpongwe 

1 JANUARY - 31 MARCH 2007 

� As a new school year started, the foundation 

continued the school OVC sponsorship project 

(100 children currently sponsored). 

� The project with Ibenga Area Gender 

Association to construct a skills training 

centre continues.  The roof is now on, the 

verandah complete and the electrical work 

has commenced.  It is hoped that the final 
touches to the building can be completed 

before the end of May and that the skills 

raining programme can commence. 

� A sponsored student started her studies in 
Business Management and Administration at 

ZIBSIP.  On completion of this course the 

student will be bonded to the foundation for 

two years and be responsible for the day to 

day administration and finances.   
 

Een stukje uit het rapport van de stichting aan het 
district . Voor het volledige rapport zie bijlage 1.  

� Het opzetten van een innovatief project waarbij de stichting zelf eigen 

inkomen kan verwerven, zoals de bouw van een gastenverblijf en de aanleg 

van een internetcafé. 

� Het uitbreiden van “Income Generating Projects” voor de plaatselijke 

bevolking in Ibenga, te weten het opzetten van vaardigheidscentra voor 

jongeren om hen een ambacht(timmeren, metselen, landbouw, 

werktuigkunde, naaien) en allerlei noodzakelijke vaardigheden om te 

overleven, te leren. 

� Het continueren van onderzoeksprojecten in samenwerking met de 

Faculteiten van de Hogeschool Zuyd en het District Developing Co-

operating Committee in Mpongwe. 10 stagiaires van de Hogeschool Zuyd 

gaan deze onderzoeksprojecten of afstudeerstages uitvoeren. Xplore zal 

dit project subsidiëren en de studenten voeren bij terugkomst 

draagvlakversterkende activiteiten uit in Nederland.  

� Een werkvakantie met subsidie van Xplore voorbereiden en uitvoeren voor 

20 jongeren en 3 begeleiders uit Heeten en omgeving in juli/augustus 

2007. Het doel is dat deze jongeren bij terugkomst 

draagvlakversterkende activiteiten uitvoeren in Nederland. 

 

 

4. Strategie en beleid in 2007 

Het beleid van de stichting is om een structurele bijdrage te leveren aan het 

toegankelijk maken van onderwijs en gezondheidszorg voor de weeskinderen in 

het Mpongwe district.  

Eén van de uitgangspunten van het 

onderwijsbeleid van de stichting is om 

kinderen die de capaciteit hebben om te 

leren, gedurende hun gehele schoolperiode 

te ondersteunen. Om deze reden is 

gekozen om ook leerlingen van de 

middelbare school te ondersteunen. 

Kinderen die met goed gevolg de 

basisschool doorlopen hebben en 

capaciteiten hebben om voortgezet 

onderwijs te volgen, krijgen op deze manier 

de mogelijkheid hiertoe. 

 

4.1 Samenwerken en vraaggericht 

werken  

De stichting werkt in Mpongwe heel bewust 

samen met het uitvoerend comité ter 
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Vergadering met het Ibenga Gender Association over het 
vaardigheidscentrum jan.2007 

 

plekke. Het comité bestaat uit vertegenwoordigers van de sector 

gezondheidszorg, de bevolking, onderwijs, het district, district Aids task force, 

de Mpongwe Baptist Association en de chieftainess. Zonder uitvoerend comité 

ter plaatse zou het niet mogelijk om vraaggericht te werken en duurzame 

ontwikkeling, ook al is het kleinschalig, op gang te brengen. Het comité ter 

plaatste heeft een belangrijke rol in het creëren van een draagvlak voor 

duurzame ontwikkeling en armoede bestrijding.  

Het comité tracht de doelstellingen van de stichting ook te realiseren door een 

nauwe samenwerking met het District Development Co-ordinating Committee in 

Mpongwe(DDCC). Aan het hoofd van het district staat de districtsbestuurder. 

Hij heeft de supervisie over alle, sectoren en activiteiten in het district. Hij is 

hoofd van de regering op districtsniveau en rapporteert aan de provinciale raad. 

Het DDDC valt onder het hoofd van het district.  

 

Door aan te sluiten bij de probleemgebieden uit het  "Poverty Assessment" 

rapport en het rapport “Poverty Reduction Strategy 2005-2007 “ van het 

District Development Co-ordinating Committee is het meer mogelijk om 

vraaggericht te werken en armoede bestrijding en duurzame ontwikkeling in het 

Mpongwe district te realiseren.  

Alle aanvragen van de bevolking  worden door het comité getoetst aan de 

probleemgebieden uit bovengenoemde rapporten. Het uitvoerend comité 

rapporteert 3-maandelijks aan het DDCC over de projecten. (Zie bijlage 1) 

 

4.2 Samenwerking met de bevolking, de leerkrachten en plaatselijke 

comités 

Het uitvoerende comité in Mpongwe 

stimuleert de bevolking en de 

leerkrachten om per school een 

comité op te zetten, bestaande uit 

ouders, onderwijzers en leerlingen. 

Zij selecteren de kinderen die voor 

ondersteuning in aanmerking komen. 

Op alle scholen waar de stichting 

kinderen ondersteunt, zijn deze 

comités inmiddels gevormd. 

Hetzelfde gebeurt m.b.t. projecten 

op het gebied van de 

gezondheidszorg. Samenwerken en vraaggericht werken betekent ook dat de 

bevolking bij elk project dat door hen aangevraagd wordt en ondersteund wordt 

door de stichting, concreet aangeeft op welke wijze zijzelf een bijdrage levert 

aan de realisering van het project.  
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Mirjam Shamfuti 2001( 16 jaar)en haar broertjes 

 en zusjes, waar ze dagelijks de zorg voor heeft.  

  
Mirriam Shamfuti 2003 17 jaar toen ze 

Steven kreeg Nu volgt ze een opleiding 

business Administration op kosten van de 

stichting  

 

 

5. Resultaten en realisering van de doelstellingen: Onderwijs en 

gezondheidszorg 

In 2007 is door de stichting Є79.000,--  overgemaakt aan het comité in 

Mpongwe. Daarnaast is er aan Wilde Ganzen Є 19.404,15 t.b.v. de stichting in 

Mpongwe gedoneerd. Dit bedrag is door Wilde Ganzen aangevuld tot Є 29.393,-- 

en overgemaakt naar de stichting in Mpongwe. In totaal heeft het comité in 

Mpongwe Є 108.393,-- ontvangen aan gelden via de stichting. ( exclusief de 

gelden die via de jongerengroep Mission Possible Mpongwe zijn overgemaakt) Een 

toename van Є 67.893,-- ten opzichte van het jaar 2006. Dit is meer dan een 

verdubbeling.  

 

5.1 Inleiding  

Zambia is één van de landen in Afrika die het 

meest getroffen is door de aids/hiv epidemie. De 

epidemie veroorzaakt een grote aanslag op het 

gezondheidssysteem, de gemeenschap, gezinnen 

en individuen. De HIV-prevalentie onder 

volwassenen in de leeftijd tussen 15 en 49 jaar is 

rond 20%. 80% van de bevolking leeft onder de 

armoedegrens. Er zijn op dit moment ruim 5000 

weeskinderen in het Mpongwe district.  

 

Kinderen, jongens én meisjes, hebben recht op onderwijs. Onderwijs realiseren 

voor minderbedeelde kinderen is nog steeds de kerntaak van de stichting. 

Onderwijs helpt deze kinderen zich te bevrijden uit de armoede en geeft hen 

zelfrespect en waardigheid. Het naar school laten gaan, vooral van meisjes heeft 

voor de stichting prioriteit. Hoewel de deelname aan het onderwijs in Zambia 

sterk verbeterd is, en er steeds meer meisjes 

naar school gaan, is het aantal uitvallers ( de 

drop-outs ) ook erg hoog. De uittocht van 

jongeren begint zo vanaf 10 jaar. Vooral de 

meisjes hebben het zwaar in de laatste klassen 

van het basisonderwijs en de middelbare. school. 

Ze worden vaker van school gehaald bij ziekte in 

de gezinnen, moeten na schooltijd veel 

huishoudelijk werk verrichten en in de oogsttijd 

meehelpen op het land. Zwangerschap (dikwijls 

onvrijwillig als gevolg van misbruik) is één van de 

belangrijkste oorzaken van drop-out.  
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Deze leerlingen hebben in november  2007 eindexamen 

gedaan.   

Table 2.4:Number of school going children 

No. of 

children 

Number of 

respondents 

% 

0 31 33 

1 to 5 60 41 

5 to10 3 3.2 

10+ 0 0 

Total 94 100 

       Source: Field data verification – 2004 

Mpongwe district  poverty assessment 2004  

 

 

In het district Mpongwe is 1/3 van de kinderen niet in staat om naar school te 

gaan. Redenen zijn: 

� De ouders hebben onvoldoende middelen 

om de onderwijskosten te betalen   

� Er zijn onvoldoende scholen in het 

district (voor 350 kinderen zijn er 

gemiddeld 2 klaslokalen beschikbaar) 

� De afstand van huis naar school is te 

groot. 25 km is geen uitzondering) 

Daarnaast is er onvoldoende huisvesting voor het onderwijzend personeel ( 

Een gemiddelde van 1 woning op 7 onderwijzers)  

 

5.2 Basisonderwijs en middelbaar onderwijs: kengetallen en bestedingen  

Op dit moment ondersteunt de stichting 94 kinderen, verdeeld over 15 scholen. 

Van deze 94 kinderen verblijven 20 scholieren op 6 middelbare scholen in het 

Mpongwe district en de Copperbelt provincie. De stichting ondersteunt de 

kinderen in principe van groep 1 tot en met groep 12.  

19 leerlingen deden mee aan de 

examens van groep 7; 13 leerlingen 

deden het examen van groep 9 en 7 

leerlingen deden hun eindexamen. De 

resultaten van de leerlingen die 

toelatingsexamen gedaan voor groep 

7 en groep 9 waren uitstekend. De 

uitslagen van de eindexamens van 

groep 12 worden pas in maart 2008 

bekend gemaakt. Een van de 

problemen blijft dat er te weinig 

plaatsen zijn op de middelbare 

school in het Mpongwe district om alle leerlingen die aan de criteria voldoen te 

plaatsen. Het uitvoerend comité heeft in gesprekken met het ministerie van 

onderwijs erop aangedrongen om een 3e middelbare school te bouwen in het 

district. 

 

Het onderwijsproject is nog steeds zeer arbeidsintensief. Arbeidsintensief 

omdat de kinderen de vergoeding in natura ontvangen, zoals uniformen, schoenen, 

boeken en pennen. Het bezoeken van de scholen door het plaatselijke comité, het 

aanmeten van de uniformen en de schoenen, het bestellen en weer bezorgen van 

de benodigdheden bij de kinderen neemt veel tijd in beslag. Enkel de bijdrage 

voor het oudercomité wordt aan de school betaald.  
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Bilima community school 

 
Bilima December 2006 

 

In totaal is door de stichting in 2007 in Mpongwe K 30.714.850,-- (Zambia 
Kwacha) aan onderwijskosten voor 79 basisschool leerlingen uitgegeven. Dit is 
€5610,-- 
 
5.3 Vervolgonderwijs voor jongeren en bestedingen  

De 5 studenten die het vorig jaar met een beroepsopleiding zijn gestart zitten 

nu in hun tweede jaar. De resultaten zijn redelijk. De stichting financiert de 

opleiding onder voorwaarde dat zij zich nog twee jaar tegen een redelijk salaris, 

verdienstelijk maken voor de stichting. De twee afgestudeerde onderwijzers 

hebben in 2007 tegen een kleine vergoeding onderwijs gegeven aan een 

community school en de basisschool in Mpongwe. In januari 2008 beginnen zij aan 

hun eerste baan in overheidsdienst; beiden op een community school in het 

Mpongwe district.  

 

In totaal is door de stichting in 2007 in Mpongwe K 15.013.750,-- aan 
onderwijskosten voor 5 leerlingen in het vervolgonderwijs uitgegeven. Dit is 
€2743,-- 
  

 

5.4 Onderwijsvoorzieningen  

5.4.1 Nieuwbouw Bilima Comunnity School. Vastenactieproject 2006 en 

bestedingen  

In het vastenactieproject van 2006 stond 

de nieuwbouw van drie klaslokalen voor de 

Bilima community school centraal. Deze 

school is in 1998 opgericht door de ouders 

en bestond uit een lemen gebouwtje met 

een rieten dak. In 2 klaslokalen volgden 

370 kinderen in twee 'ploegen' onderwijs. 

De school verzorgt onderwijs tot groep 6. 

Hierna houdt het voor de kinderen van 

Bilima op. De school kampt met een gebrek 

aan ruimte en de ruimtes die er zijn 

dragen meer bij aan het krijgen van allerlei infectieziektes dan aan een veilige 

omgeving waarin kinderen goed onderwijs krijgen. 

 

1.1 Resultaten  

Tijdens ons bezoek in Mei 2006 zijn de eerste 

voorbereidingen getroffen voor de bouw en is de 

bevolking begonnen met het vervaardigen van 

stenen en de aanvoer van zand. Direct na het 
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Officiele opening Bilima communityschool  
 

Lwanyanshi community school in december2006 

tijdens het regenseizoen. Geheel ingestort door de 

hevige regens. 

ontvangen van de vastenactiegelden in september 2007 is begonnen met de bouw 

van de fundering. Door allerlei omstandigheden heeft dit project veel vertraging 

opgelopen: 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 is de zeer hete periode in 

oktober en november geweest en extreme 

regens in de eerste maanden van 2007. Het 

project is niet binnen de binnen de gestelde 

termijn ( september 2007) afgerond. Met 

veel geduld en wijsheid heeft het 

uitvoerend comité, ondersteund  door het 

ministerie van onderwijs en de ‘council 

chairman’ bemiddeld. Er is steeds 

geprobeerd om de vele problemen het 

hoofd te bieden. Dit geduld is beloond en 

het hele proces is niet voor niets geweest. Op dit moment staat er niet alleen 

een prachtig nieuw schoolgebouw, maar tijdens de officiële opening in januari 

2008 is ook gebleken dat de betrokkenheid en eensgezindheid onder de ouders, 

de lokale bevolking, het oudercomité de onderwijzers enorm toegenomen is.  

 

De stichting in Mpongwe heeft in 2007 K 33.380.100,-- uitgegeven aan dit 
project. Dit is € 6098,-- 
 
  

5.4.2 Bouw van de Lwanyanshi Community school en bestedingen (Vastenactie 

project 2007) 

De Lwanyanshi school is opgericht in 1997 en ligt in één van de meest afgelegen 

en onderontwikkelde streken van het Mpongwe district.  

 

De dichtstbijzijnde school ligt op 10 km. 

De gemeenschap vond deze afstand te 

groot voor de kinderen van de 

onderbouw ( groep 1-6)om elke dag te 

lopen en bouwde een blok met twee 

klaslokalen. Zoals gewoonlijk zijn de 

condities om in deze tijdelijke 

schooltjes les te geven zeer slecht. De 

huidige school is inmiddels ingestort en 

de kinderen krijgen tijdelijk les in de 

kerk.De school telt ongeveer 320 
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De weg naar Chisanga: één grote rivier in de regentijd 

 

leerlingen. De 2 onderwijzers, beide vrijwilliger, ontvangen geen salaris.  

 

Resultaten 

De bouw is gestart in 2007. Veroorzaakten de regens eind 2006 het instorten 

van  de tijdelijke school,  hevige regens vertraagden eind 2007 de nieuwbouw.  

De aanvoer van de benodigde materialen zoals zand en gravel werd onmogelijk en 

motiveerde de bevolking niet echt om hun bijdrage te leveren in de vorm van 

zelfgemaakte stenen. Besloten is om het project stil te leggen tot het 

regenseizoen voorbij is. Op 31 december 2007 was 100% van de fundering klaar. 

De stichting in Mpongwe heeft in 2007  K15.285.600,-- uitgegeven aan dit 
project. Dit is €2792,-- 
 

5.4.3 Het afbouwen van de huizen voor de onderwijzers in Chisanga. ( 

vastenactieproject) 

De Chisanga Basic school is opgericht in 1934 en ligt op de grens van 2 provincies, 

de Copperbelt en Central Province. Het gevolg is veel problemen die terug te 

herleiden zijn tot de vraag wie zich verantwoordelijk voelt voor de school,de 

Copperbelt Provincie of de Centrale Province. Gebrek aan belangstelling en 

verantwoordelijkheid heeft geleid tot verwaarlozing van de school en de 

infrastructuur. 2 onderwijzers verzorgen op dit moment onderwijs voor 500 

kinderen in twee klaslokalen tot groep 7. Het werven van onderwijzend personeel 

in een dergelijk plattelands- en onderontwikkeld gebied is een groot probleem. 

Daar komt nog bij dat er onvoldoende huisvesting is in de omgeving. De ‘huizen’ 

van de 2 onderwijzers verkeren in een miserabele staat. Met een gedeeltelijke 

ondersteuning van het CDF is het oudercomité begonnen met het renoveren van 

de huizen. Echter de middelen zijn uitgeput en de stichting heeft in 2007 

toegezegd de verdere bouw te financieren.  

 

Resultaten 

Ook hier speelde het regenseizoen een 

grote rol. Wegen veranderden in 

rivieren en de aanvoer van materialen 

lag stil.  Eind 2007 was de eerste 

woning klaar en de verwachting is dat 

na het regenseizoen snel de tweede 

woning afgebouwd kan worden. De 
stichting in Mpongwe heeft in 2007    
K10.629.900,-- uitgegeven aan dit 
project. Dit is €1942,-- 
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Onderwijzerswoning Musanghashi 

 

5.4.4 Musangashi Community School; 20 schoolbanken en de bouw van een 

onderwijzerswoning.  

In januari 2007 zijn de 2 nieuwe klaslokalen, waarvan de bouw in 2006 gestart is, 

geopend voor de kinderen. Maar nog steeds zaten de kinderen op stenen en 

boomstronken en ontbraken er schoolbanken. Ook werden we geconfronteerd 

met het gebrek aan huisvesting voor het onderwijzend personeel.  

 

Resultaten  

De jongerengroep uit Heeten en omgeving 

“Mission Possible Mpongwe”, die in 

juli/augustus een werkbezoek heeft 

gebracht aan Mpongqwe heeft 20 nieuwe 

schoolbanken geschonken aan Musanghashi. 

Deze zijn gemaakt door de plaatselijke 

timmerman. Ook heeft deze groep een 

onderwijzerswoning gefinancierd in 

Musanghashi. Het management van het 

project is  uitgevoerd door het uitvoerend 

comité van de stichting in Mpongwe. Het project comité in Musanghashi, het 

oudercomité, het onderwijzend personeel en de lokale bevolking hebben ook 

tijdens dit project weer uitstekend samengewerkt. Tijdens het laatste overleg 

van het District Developing Co-ordinating Committee en het ministerie van 

onderwijs werd waardering uitgesproken naar het uitvoerend comité in Mpongwe, 

de stichting in Nederland en de jongerengroep. Op 1 februari is de woning 

officieel geopend door de voorzitter van de stichting in Nederland.  

De stichting in Mpongwe heeft in 2007  K44.862.650,-- uitgegeven aan dit 
project. Dit is €8196,-- 
 
5.4.5 Renovatie van het Mpongwe Mission Hospital  

Het ziekenhuis kent diverse afdelingen die om broodnodige renovatie vragen.  

Na de renovatie van de tuberculose afdeling en de wasserij in 2005 en 2006 was 

het voedingscentrum opnieuw aan de beurt. In 2005 is het dak van het 

voedingscentrum eraf gewaaid en zijn de gereserveerde gelden gebruikt om het 

centrum van een geheel nieuw dak te voorzien. Er was op dat moment 

onvoldoende gelden beschikbaar om de verdere renovatie uit te voeren. In 2007 

is dit project weer opgepakt. In overleg met  de stichting heeft het comité 

besloten om de bestaande keuken uit te breiden met een gedeelte waar 

voedingsdemonstraties gegeven kunnen worden in aanvulling op het 

klaargemaakte voedsel voor patiënten. Dit is heel belangrijk omdat moeders en 

andere hulpverleners de benodigde vaardigheden geleerd krijgen om gezonde 

maaltijden klaar te maken na hun verblijf in het ziekenhuis. Het hele centrum is 
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Dennis, de projectuitvoerder en Mr. Kalima, 
voorzitter van het comité in Mpongwe bij de 
nieuwe ijskast in het gerenoveerde 
voedingscentrum  

gerenoveerd en al het sanitair is 

vernieuwd. Er is nu een bad-  en douche 

ruimte. De twee verblijfsafdelingen zijn 

gerenoveerd en de jongerengroep “Mission 

Possible Mpongwe“ heeft al het benodigde 

witgoed gesponsord, zoals een prachtige 

grote ijskast, een fornuis met oven en 

keukenbenodigdheden.  

De stichting in Mpongwe heeft in 2007 K 
46.857.700,-- uitgegeven aan dit project. 

Dit is €8561,-- 
 
5.4.6 Beleid m.b.t. onderwijs en onderwijsvoorzieningen  

Tijdens ons bezoek aan Mpongwe is het comité gevraagd om voor de komende 5 

jaar beleid te ontwikkelen rondom de ondersteuning van het onderwijs van de 

kinderen. Op dit moment zitten er van de kinderen die ondersteuning krijgen, 

veel kinderen in groep 8 en 9 en  minder kinderen in groep 1-7. Een groot aantal 

van de kinderen van groep 8 en 9 staat binnenkort voor de vraag of zij naar de 

middelbare school kunnen gaan.  

De stichting vraagt het comité een visie te ontwikkelen.  Hier zijn factoren zoals 

toegankelijkheid, capaciteit van de kinderen, kwaliteit van de leerkrachten en de 

infrastructuur van belang. Ook verschillende partijen spelen hierin een rol. Wat 

is het belang en de rol van deze partijen? Hoe dragen zij bij aan de ontwikkeling 

van de leerling, de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en uiteindelijk 

aan armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling in het district. De hele 

discussie moet in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs in Mpongwe 

gevoerd worden. Voorkomen moet worden dat de stichting de 

verantwoordelijkheid van de regering gaat overnemen. Ook moet voorkomen 

worden dat leerlingen die na de basisschool niet de capaciteit hebben om met 

succes het voortgezet onderwijs af te ronden, nog steeds ondersteund worden, 

omdat ze nu eenmaal in het project zitten. Dit geldt ook voor de infrastructuur. 

Er moeten geen nieuwe community scholen gebouwd worden door de stichting als 

de toegankelijkheid voor de kinderen  niet verbeterd wordt en er andere 

oplossingen voorhanden zijn om kinderen naar school te laten gaan. Ook 

statusoverwegingen en een donor die enkel een school wil financieren mogen geen 

argumenten zijn om maar weer een schooltje te bouwen.  

 

 

6. Realisering van de doelstelling:  Bijdrage leveren aan armoedebestrijding 

en duurzame ontwikkeling in het Mpongwe district  

6.1 Inleiding 
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De stichting streeft er naar om in het Mpongwe district een bijdrage te leveren 

aan armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. Deze doelstelling tracht zij te 

realiseren door zich te richten op onderwijs(van basisonderwijs tot 

beroepsonderwijs), arbeid en inkomen (het stimuleren en opzetten van 'income 

generating projects' vooral voor vrouwen en kansarme jongeren), 

basisvoorzieningen (gezondheidszorg) en kennisuitwisseling. Met betrekking tot 

dit laatste aspect gaat zij in op maatschappelijk relevante vragen in Mpongwe en 

vertaalt deze naar onderzoeksvragen. De stichting werkt hierbij samen.met het 

Mpongwe District Developing Co-ordinating Committee(DDCC) en de faculteiten 

van de Hogeschool Zuyd.  

Samenwerking met het DDCC is belangrijk om vraaggericht te kunnen werken, 

draagvlak te creëren en om de transdisciplinaire benadering te kunnen 

realiseren. De problemen in het Mpongwe district zijn complex en hangen veelal 

samen. Met deze samenwerking streven we eveneens een duurzame verbetering 

van de leefomstandigheden na, dat uiteindelijk leidt tot wederzijds zelfrespect 

en tot een verbetering van de zelfredzaamheid van de inwoners van Mpongwe.  

(zie ook doelstelling van de stichting)  

 

Concrete doelstellingen in 2007 waren:  

� Het uitbreiden van “Income Generating Projects”, zoals de bouw van een 

gastenverblijf en de aanleg van een internetcafé.  

� Het bouwen en opzetten van een vaardigheidscentrum voor vrouwen en 

jongeren in Ibenga. 

� Het continueren van stages en onderzoeksprojecten door 10 studenten van 

verschillende faculteiten van de Hogeschool Zuyd in samenwerking met 

het District Developing Co-operating Committee in Mpongwe.  

 

6.2 De bouw van een gastenverblijf en internetcafé als ‘income generating 

project.” Een innovatief project voor de stichting! 

Dit innovatieve project is eind 2006 gestart als een ‘income generating project ‘ 

voor de stichting zelf. Tot nu toe is het uitvoerend comité in Mpongwe geheel 

afhankelijk van de donaties van de stichting in Nederland.  Met dit project hoopt 

de stichting deze afhankelijkheid te reduceren door eigen inkomen te verwerven 

uit de opbrengsten van het gastenverblijf en het internetcafé. Ook biedt dit 

project uitkomst voor de grote huisvestingsproblemen in Mpongwe. Met name 

studenten van de Hogeschool Zuyd en vertegenwoordigers van instanties zoals de 

VN, UNDP en personen uit Lusaka zullen in de nabije toekomst van goede en 

veilige accommodatie gebruik kunnen maken in Mpongwe. Tot slot zullen een 

aantal mensen uit de lokale bevolking hier werk vinden.  

Aanvankelijk was het de bedoeling dat het project gedeeltelijk gefinancierd zou 

worden uit sponsoractiviteiten door studenten van de Hogeschool Zuyd. Dit bleek 
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guesthouse januari. 2008 

niet haalbaar. De acties leverden slechts 2200 euro op. De stichting heeft het 

afgelopen jaar veel activiteiten ondernomen om de benodigde gelden bij elkaar te 

krijgen. De jongerengroep Mpongwe Mission Possible, vele particuliere donoren  

en de  service club Kiwanis hebben hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. 

Wilde Ganzen heeft het bedrag van  €19.450,-- aangevuld met 70% en NCDO 

heeft het bedrag verdubbeld. Hierdoor was er voor de bouw van dit project een 

bedrag van €52.000,-- Euro beschikbaar.  

 

Resultaten  

Eind 2006 is begonnen met de bouw. Fase 1 bestaat uit de bouw van 4 

tweepersoons  kamers, 2 kamers en suite, een conferentieruimte met 

cateringmogelijkheid en 2 “rondavels” 

in de ene “rondavel” wordt het kantoor 

van de stichting gehuisvest en in de 

andere is een gezamenlijke keuken en 

huiskamer voor de gasten. Het project 

wordt gebouwd in Afrikaanse stijl, met 

zoveel mogelijk Zambiaanse materialen.  

Ondanks de vele problemen vordert dit 

project gestaag. Aan het begin van 

2007 was er in het hele land een groot 

tekort aan cement en de prijs van een 

zak cement, verdubbelde. Deze 

prijsstijging duurt nog steeds voort. Ook kreeg het project te maken met een 

tekort aan water. De gemeente kwam haar afspraken niet na wat betreft de 

watervoorziening. De jongerengroep Mission Possible Mpongwe schonk het 

project een waterpomp in juli. Echter het boorbedrijf slaagde er niet in om op de 

betreffende plek te boren en het boren op een andere plek is nu uitgesteld tot 

na het regenseizoen.    

Er zijn veel problemen met de aannemer geweest waardoor de bouw veel 

vertraging heeft opgelopen. De oorspronkelijke opgestelde begroting en Bill of 

Quantities veranderde met de maand, de aannemer betaalde zijn werknemers 

niet uit, en er waren conflicten tussen de aannemer en de voorman. Een 

rechtszaak heeft even gedreigd toen het comité de samenwerking met de 

aannemer wilde opzeggen. Uiteindelijk is er een compromis gesloten en zijn alle 

partijen weer ‘on speaking terms’ en wordt er hard en goed samengewerkt.   

Op dit moment zit het dak erop en zijn  de elektricien en de loodgieter bezig 

met het binnenwerk. De hoop is dat de bouwwerkzaamheden rond augustus 2008 

zijn afgerond en dat dan met de inrichting begonnen kan worden.  

Wel zit de stichting met een begrotingstekort van ongeveer  €15.000 euro. De 

stichting hoopt dit probleem op te lossen door extra fondsenwerving.  
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De nieuwe opslagplaats voor de maïs molen van Switi 

Village december 2006: het wachten is nu op de 

aansluiting op het elektriciteitsnetwerk. Zesco werkt 

echter zeer traag  

 
De stichting in Mpongwe heeft in 2007 aan het gastenverblijf K330.671.804,-- 
besteed. Dit is €60.415,-- 
 

6.3 Switi Village Hammer Mill project: de bouw van een opslagplaats, toilet 

en de aanleg van elektriciteit  

Dit project is reeds gestart in 2005 als 

income generating project door een maïsmolen 

aan te schaffen voor de vrouwen van Switi 

Village. Vanwege allerlei conflicten met 

landeigenaren en de weigering van de boeren 

in de omgeving om de vrouwen van Switi village 

gebruik te laten maken van een opslagplaats en 

elektriciteit, is besloten een eigen 

opslagplaats voor de maïsmolen te creëren. De 

bouw van de opslagplaats voor de maïsmolen is 

afgerond. Het wachten is eind december 2007 

nog steeds op de aansluiting op het 

elektriciteitsnet door ZESCO, de elektriciteitsmaatschappij die met grote 

capaciteitsproblemen kampt. De gelden die hier in eerste instantie voor 

gereserveerd waren, zijn inmiddels voor andere projecten gebruikt. De stichting 

heeft de toezegging van Zonta Mergelland dat zij de kosten van de 

elektriciteitsaansluiting voor haar rekening neemt. In december 2007 is door 

ZESCO toegezegd dat de aansluiting in het eerste kwartaal van 2008 gaat 

gebeuren.  

De stichting in Mpongwe heeft in 2007 K 3.283.250,-- uitgegeven aan dit 
project. Dit is € 599.-- 
 

6.4 De bouw van een vakopleidingscentrum voor de “Ibenga Area Gender 

association”.(Vastenactieproject 2007) 

Oorspronkelijk gestart als vrouwengroepen, (nu gender clubs) werken de leden 

van de Ibenga Area Gender Association reeds een aantal jaren samen in de strijd 

tegen Aids en HIV. Twaalf gender groeperingen hebben zich gebundeld om het 

“Tubombeshe (laten we hard samen werken) Orphans, Vulnerable Children and 

Widows Vocational Skills Training Project” te ontwikkelen.  

Het doel van het project is de sociale, economische en immateriële gevolgen van 

Aids en Hiv voor de lokale bevolking in het algemeen en voor de individuele 

weeskinderen en vrouwen in het bijzonder, te reduceren.  

Het project behelst de bouw van een trainingscentrum voor het aanleren van 

vaardigheden, zoals timmeren, metselen, meubels maken, kleren maken. Ook de 
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Officiële opening van het 
vaardigheidscentrum in Ibenga augustus 
2007 

aanschaf van materialen voor het bovengenoemde centrum zal door de stichting 

gefinancierd worden. 

Met het aanleren van vakinhoudelijke vaardigheden hoopt de stichting 

stigmatisering, werkeloosheid, afhankelijkheid en voedselonzekerheid te 

verminderen onder de bevolking. Het is tevens een income generating project. 

Met behulp van de verkoop van de producten kunnen extra inkomsten verworven 

worden waardoor de algemene sociale en economische status van de bevolking 

verhoogd wordt. Het centrum zal een belangrijke rol spelen in “gender 

development” en in het sensibiliseren van de doelgroepen en de lokale bevolking 

m.b.t HIV en Aids problematiek.  

 

Resultaten 

Tijdens de voorbereiding van dit project heeft 

de plaatselijke gemeenschap zeer veel blijk 

gegeven van betrokkenheid bij dit project. 

Zand, stenen en ongeschoolde arbeid werd 

door de lokale bevolking geleverd. Vrouwen 

hebben een zeer belangrijke bijdrage geleverd 

tijdens de bouw. Onvermoeibaar droegen zij 

water aan, maakten stenen en kookten nsima 

voor de bouwvakkers. De bouw verliep zo 

voorspoedig dat  de officiële opening reeds 

ruim voor de geplande tijd plaats kon vinden in 

augustus. De jongeren groep “Mission Possible Mpongwe” heeft gereedschap, 

naaimachines, meubilair en schoolbanken gedoneerd aan dit vaardigheidscentrum. 

Naast de comité leden en de voorzitter, waren tijdens de officiële opening de 

districtscommissioner, de councilchairman, enkele vertegenwoordigers van de 

departementen en de jongeren groep Mission Possible Mpongwe aanwezig.  De 

districtscommissioner sprak haar waardering uit voor de stichting in Nederland 

en het comité in Mpongwe. Zij sprak van een uniek project in de Copperbelt 

provincie.  

De stichting in Mpongwe heeft in 2007 K 33.380.100,-- uitgegeven aan dit 
project. Dit is € 6098,-- 
 

Het continueren van stages en onderzoeksprojecten door 10 studenten van 

de Hogeschool Zuyd. 

In dit project werkt de stichting in Nederland nauw samen met verschillende 

faculteiten van de Hogeschool Zuyd en het DDCC.  

Vanuit de verschillende sectoren in het district, zoals landbouw, veeteelt, 

visserij, gezondheidszorg, onderwijs en gemeente is  een grondige "poverty 

assessment" uitgevoerd en een Development Poverty Reduction Strategy 2005-
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2007 opgesteld. In een voorbeeld in het onderstaande diagram ziet u hoe de 

oorzaken van een laag inkomen leiden tot armoede. Met deze integrale methode 

streeft het DDCC naar het aanpakken van die verschillende aspecten van 

armoede.  

 

HOUSEHOLD INCOME: LOW HOUSE HOLD INCOME  

 

 

 

EFFECTS 
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Bron: Mpongwe District Development Poverty Reduction Strategy-2005-2007 
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Deze analyse door het DDCC, waarin de sociaal economische situatie in het 

Mpongwe district is geanalyseerd, is vertrekpunt voor de stages of 

afstudeerprojecten van de studenten.  

Twee studenten van de faculteit ICT hebben in de zomervakantie van 2007 een 

heel netwerk aangelegd in Mpongwe Upper Basic School en voorbereidingen 

getroffen voor het opzetten van het internetcafé. Daarnaast hebben zij 

computerles gegeven aan het onderwijzend personeel van de basisschool in 

Mpongwe en hebben zij alle computers van de instellingen in Mpongwe virusvrij 

gemaakt.  

Studenten van de PABO hebben naast hun participatie in het onderwijs in 

Chipese Community School, de computerlessen overgenomen in september. 

Studenten Verpleegkunde hebben voor het eerst in het gezondheidscentrum in 

St. Antonys stage gelopen. Eén student heeft onderzoek gedaan naar laag 

geboorte gewicht tijdens de zwangerschap en een andere student heeft zich 

gefocust op voeding in relatie tot wondgenezing. St. Antonys ligt op 3 uur rijden 

van de dichtst bijzijnde stad en is in het regenseizoen nauwelijks bereikbaar. De 

studenten hebben zich op een zeer goede manier aangepast aan de situatie en er 

was tijdens het stagebezoek door de voorzitter, (tevens docent aan de Faculteit 

Gezondheid en Zorg) zeer veel waardering voor hen. Jammer was dat de student 

bouwkunde om gezondheidsredenen haar stage vroegtijdig moest afbreken. 

Studenten van Ergotherapie hebben deelgenomen aan het Gender programma van 

Ibenga Area Assocciation en hebben de ergotherapeutische zorg in kaart 

gebracht in het Ibenga Mission Hospital.  Alle studenten koppelen aan het eind 

van de stage hun bevingen terug naar de sector waar ze stage hebben gelopen en 

naar het District Development Coordinating Committee door middel van het 

aanbieden van het onderzoeksrapport of stageverslag en het houden van een 

presentatie.  

 

 

7. Realisering van de doelstelling: Een ontmoeting tot stand brengen tussen 

Noord en Zuid 

7.1 Inleiding  

Naast deze concrete projecten richt de stichting zich ook op een andere 

doelstelling. Zij wil nadrukkelijk ook een ontmoeting tot stand brengen tussen 

Noord en Zuid. Dit tracht zij te bereiken door in het bijzonder jongeren in 

Nederland te betrekken bij haar acties, acties gepaard te laten gaan met 

informatie-uitwisseling en studenten de mogelijkheid te bieden een stage te 

lopen in Mpongwe. Hiermee hoopt de stichting de leefwereld van de jongeren in 

Nederland en de solidariteit met jongeren in ontwikkelingslanden te vergroten. 

Deze ontmoeting tot stand brengen en elkaar laten delen in kennis en rijkdom is 

een doelstelling waar blijvend aandacht voor gevraagd zal worden.  
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De bouwgroep van Mission Possible Mpongwe aan het werk  
juli 2007  

 

 

7.2 Resultaten  

Eén van de grootste uitdagingen voor zowel de stichting in Nederland als wel 

voor het uitvoerend comité in Mpongwe was het werkbezoek van 20 jongeren, 

tussen 17 en 23 jaar en 3 begeleiders in juli/augustus aan Mpongwe. Dit 

werkbezoek was een initiatief van de MOV- groep Heeten en is gesubsidieerd 

door Xplore. Xplore is een subsidieprogramma voor jongeren tussen de 12 en 30 

jaar van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Eén van de belangrijkste 

doelstellingen was jongeren te laten begrijpen hoe het leven in Zambia is en hoe 

belangrijk ontwikkelingssamenwerking is en die boodschap door te geven aan 

andere Nederlanders. De jongeren uit Heeten en omgeving en omgeving zijn 

geselecteerd op een aantal criteria, zoals motivatie, persoonlijke kwaliteiten, 

vaardigheden en de bereidheid om na terugkeer draagvlakversterkende 

activiteiten te verrichten.  

De groep heeft via een programma 

van Jongeren & Missie aan de 

voorbereiding van de reis gewerkt. 

Ze leerden elkaar hierdoor goed 

kennen en waren zeer gemotiveerd 

om er iets van te maken. Uit de 20 

jongeren werden 4 subgroepen 

gevormd die tijdens het 

werkbezoek naast gezamenlijke 

activiteiten, een eigen programma 

hadden: een bouwgroep, een 

onderwijsgroep, een 

gezondheidszorggroep en een sport-  en spelgroep. Ze hebben voordat ze op reis 

gingen tal van activiteiten uitgevoerd om aan geld te komen en aan sponsoren. De 

jongeren waren tijdens hun verblijf gekoppeld aan 20 jongeren in Mpongwe. 

Samen met de jongeren uit Mpongwe hebben zij tal van activiteiten ondernomen 

en opgezet, De bouwgroep had twee waterpompen meegenomen, waarvan zij er 

één geïnstalleerd heeft bij een gezondheidscentrum. De andere pomp is bestemd 

voor het guesthouse dat de stichting aan het bouwen. De bouwgroep heeft 

daarnaast geholpen bij de bouw van het guesthouse en de renovatie van het 

voedingscentrum. Voor dit centrum hebben zij geld en apparatuur beschikbaar 

gesteld. Er is meubilair en naaimachines aan het vaardigheidscentrum 

geschonken, schoolbanken aan een school en naaimachines aan de vrouwen van 

Switi village. De sport- en spelgroep heeft tal van sportactiviteiten 

georganiseerd op verschillende scholen en heeft de muren van de kinderafdeling 

van vrolijke tekeningen voorzien. Het gezondheidszorggroepje heeft meegelopen 
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in het ziekenhuis en een gezondheidscentrum bezocht. De onderwijsgroep heeft 

een paar dagen het onderwijs in een community school mogen ervaren.  

 

In 2007 hebben 10 studenten van de 

Hogeschool Zuyd, met behulp van 

subsidie van Xplore, een stage of 

afstudeerproject in Mpongwe 

uitgevoerd. Hierbij waren de volgende 

faculteiten betrokken: Onderwijs, 

Gezondheidszorg, Economie, Techniek en 

ICT. Terug in Nederland hebben de 

studenten verschillende 

draagvlakversterkende activiteiten 

uitgevoerd op scholen. In de grote hal 

van de Hogeschool Zuyd heeft een maand lang een expositie gestaan.  

 

De stichting zelf is dit jaar zeer actief geweest om jongeren voor te lichten over 

haar doelstellingen en activiteiten.  

Zij heeft verschillende presentaties gegeven in parochies die de stichting via 

MOV-groepen en vastenactie ondersteunen.  

Ook is er voorlichting gegeven op basisscholen, middelbare scholen en de 

Hogeschool Zuyd  

 

8 Realisering van de doelstelling: Aansluiten bij millennium doelen 

8.1  Inleiding  

Met de nadruk op onderwijs, arbeid en inkomen,  basisgezondheidszorg, en 

duurzame ontwikkeling sluit de stichting "Geef de kinderen van Mpongwe een 

toekomst" aan bij de millenniumdoelen die in 2002 door de lidstaten via de 

millenniumverklaring ondertekend zijn. Hierbij beloofden de lidstaten 

gezamenlijk zich optimaal in te zullen zetten om de acht doelen waar te maken in 

2015. 

De 8 millennium doelen zijn:  

� Het uitbannen van extreme armoede en honger 

� Basisonderwijs voor iedereen 

� Het stimuleren van 'gender-equality en empowerment' van vrouwen 

� De kindersterfte met tweederde verlagen 

� De verspreiding van ziektes als aids en malaria tot staan brengen 

� Het verbeteren van de kraamzorg en het aantal vrouwen dat sterft op het 

kraambed met driekwart verlagen 

� Het creëren van een gezonde leefomgeving, inclusief schoon drinkwater en 

sanitaire voorzieningen 

Paul Nolles, die samen Lutz Engels een 
computernetwerk heeft aangelegd op de 
Basisschool in Mpongwe 
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� Een wereldwijde samenwerking tot stand brengen; eerlijke handel, 

schuldenlastverlichting en meer ontwikkelingshulp  

 

8.2  Resultaten  

Door middel van haar activiteiten draagt de stichting op bescheiden schaal bij 

aan een aantal millennium doelen, zoals:  

� Het vergroten van deelname aan het onderwijs door kinderen en 

jeugdigen. Het financieren van de onderwijskosten van 100 kinderen en 5 

jongeren heeft zeker bijgedragen aan deze doelstelling. Op de scholen, 

die wij ondersteunen zien we een toename van een aantal leerlingen.  

� Het bevorderen van gezondheidszorg. De verwachting is dat de renovatie 

van het voedingscentrum en het uitbreiden van de bestaande keuken met 

een  gedeelte waar voedingsdemonstraties gegeven kunnen worden bij zal 

dragen aan het terugdringen van ondervoeding en het sterftecijfer bij 

kinderen onder de 5 jaar. 

� De bouw en het opzetten van een vaardigheidscentrum in Ibenga levert 

naar verwachting 'gender-equality en empowerment' van vrouwen op.  

� Het leveren van een bijdrage aan armoedebestrijding door het opzetten 

van "income generating activities", onderzoeksprojecten en investering in 

duurzame bouwprojecten.  
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Comité op site visit  

 

 

 

9 Organisatie van de stichting 

 

9.1 Organisatie in Nederland.  

De stichting maakt een enorme ontwikkeling door. Desondanks heeft de stichting 

geen betaald personeel in dienst en zijn er geen personeelskosten te vermelden.  

De voorzitter van het bestuur, tevens oprichtster van de stichting, blijft nog 

steeds de centrale persoon in de organisatie in Nederland. Zij neemt het 

grootste deel van de fondsenwerving op zich, verzorgt de voorlichting, 

communicatie met achterban, donoren en subsidiegevers. Zij maakt het 

jaarverslag, de nieuwsbrieven en verzorgt de rapportages naar de 

subsidiegevers. In feite voert ze alle uitvoerende activiteiten uit om de 

doelstellingen van de stichting te realiseren. Het werk van de voorzitter omvat 

in totaal zeker 0,5 FTE. Dit vraagt te veel op dit moment van de voorzitter. In 

2008 zal zorgvuldig gekeken moeten welke structuur het bestuur behoeft, om de 

doelstellingen te kunnen blijven realiseren.  

 

9.2 Organisatie in Zambia  

De uitvoering van de projecten in Zambia is in handen van een uitvoerend comité 

in Mpongwe.  

Het comité bestaat uit vertegenwoordigers van de sector gezondheidszorg, de 

bevolking, onderwijs, het district, district Aids task force, de MBA  en de chief.  

De stichting is in november 2005 door de Zambiaanse regering erkend en 

geregistreerd onder de naam “Give the children of Mpongwe a future”(Geef de 

kinderen van Mpongwe een toekomst) number ORS/102/96/12c/o po box 90096 

Luanshya en heeft een eigen bankrekening in Zambia.  

De belangrijkste taken van het uitvoerende comité in Zambia zijn: 

� De binnengekomen aanvragen voor ondersteuning vanuit de bevolking, na 

het afleggen van ‘site-visits’, beoordelen 

en voorleggen aan de stichting in 

Nederland.  

� Het monitoren van het proces van 

uitvoering van de goedgekeurde 

projecten. 

� Het maken van financiële en 

inhoudelijke tussen- en eindrapportages 

van elk project. 

� Het verzorgen van de 3-maandelijkese 

rapportages aan het DDCC en de stichting in Nederland.  

� Het afleggen van verantwoording over de besteedde gelden  
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� Contact onderhouden met de stichting in Nederland. 

Alle comitéleden, uitgezonderd Susan Hutton, zijn Zambianen en vrijwilligers en 

ontvangen enkel een vergoeding wanneer zij meer dan 3 uur onderweg zijn voor 

het bezoeken en monitoren van de projecten.  

In 2007 zijn in totaal K 6.225.00,-- uitgegeven aan vergoedingen aan de 
comitéleden in Mpongwe. Dit is €1137.-- 
 
Het bestuur van de stichting is in 2005 overeengekomen met Susan Hutton dat 

zij voor 3 dagen per week en 3/5 deel van haar vroegere lokale salaris(VSO-

salaris) haar werkzaamheden ten behoeve van de stichting verricht.  

Dit jaar heeft de stichting €5850,-- aan Susan Hutton overgemaakt.  Dit bedrag 
is inclusief verzekering, huisvesting, kosten verblijfsvergunning en begeleiding 
van de studenten. 
 

Susan Hutton heeft echter om persoonlijke redenen per 1 december jl. de 

stichting verlaten en een betaalde baan geaccepteerd. Vanaf 1 februari 2008  

neemt Simon Coenen, een student Financieel Management van de Hogeschool 

Zuyd, voor 4.5 maand haar taken over.  

 

9.3 Het stichtingsbestuur  

De stichting: "Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst" bestaat uit een 

dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester). Het bestuur is 

gekozen voor een periode van 2 jaar. Alle bestuursleden zetten zich in op 

vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding. De lopende kosten van het project 

zijn in 2007, voor zover niet gesponsord, geheel door de voorzitter en 

echtgenoot betaald. Echter de kosten van de niet geplande reis in januari 2008, 

in verband met het verlaten van de penningmeester van de stichting, zijn uit 

stichtingskosten betaald.  

 

De huidige bezetting is als volgt:  

Voorzitter:   Mevrouw Ton Korsten-Korenromp, Jabeek 

Senior docent aan de faculteit Gezondheid en Zorg, Master 

opleiding Advanced Nursing Practice van de Hogeschool Zuyd.  

Penningmeester:  Mevrouw Karin van Anrooy, Jabeek 

Werkzaam bij de kinderopvang in Jabeek  

Secretaris:   Mevrouw Lucienne Heijnen, Geleen 

Werkzaam bij de Jeugdzorg 

 

Adviseurs:   De heer Ruud Heijnen 

Senior docent aan de faculteit Gezondheid en Zorg, van de 

Hogeschool Zuyd.  
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Actie tijdens het oogstfeest in augustus in Raalte van 

Mission Possible Mpongwe 

 

De heer George Korsten 

Gepensioneerd. Voorheen Lid van het College van Bestuur van 

de Hogeschool Sittard.  

 

Het bestuur in Nederland heeft in 2007 3x vergaderd. Daarnaast is er 

regelmatig contact via e-mail. De belangrijkste onderwerpen tijdens de 

bestuursvergaderingen zijn geweest.  

- Lopende projecten  

- Nieuwe projectaanvragen 

- Rapportages afgeronde projecten  

- Voorbereiding bezoek aan Mpongwe in juli 2007  

- Notulen vergaderingen van het uitvoerend Comité in Mpongwe.  

- Xplore projecten 

- Beleid voor de toekomst( zie bijlage 2; notulen bestuur) 

 

10  Fondsenwerving  

Donateurs zijn enorm belangrijk om de 

doelstelling van de stichting te 

realiseren. De stichting tracht zoveel 

mogelijk structurele donoren te 

verwerven. Deze doneren een vast 

bedrag per maand of jaar en dragen 

daartoe bij aan de continuïteit van het 

onderwijsproject. Echter met de huidige 

bezetting van het bestuur is het nog 

steeds onmogelijk grote 

fondsenwervingsactiviteiten op te 

zetten en is het vooral van belang de 

huidige donoren en ondersteunende organisaties te behouden. Dit is een situatie 

die in 2007 niet opgelost is en  waarop het bestuur zich het komend jaar opnieuw 

zal moeten beraden. 

 

10.1 Wijze van fondsenwerving  

Fondsenwerving op concrete projecten vindt vooral plaats als projecten 

ondersteund worden door organisaties zoals Wilde Ganzen, NCDO en 

Vastenactie.  

� Huidige donoren worden via de mail of per post geïnformeerd over een 

project en gevraagd hieraan een bijdrage te leveren.  

� Een aantal MOV groepen en parochies in Luttenberg, Mariënheem, Haarle 

en Raalte, Heeten , Nieuw Heeten en Holten zijn weer benaderd en 
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gevraagd om hun opbrengsten van de Vastenactie 2007 ten goede laten 

komen voor Mpongwe. Door de voorzitter worden presentaties gehouden in 

deze dorpen en in parochies en tijdens diensten wordt aandacht gevraagd 

voor de projecten die via de Vastenactie ondersteund worden. Tevens 

wordt informatie over de projecten verstrekt in de plaatselijke 

parochieblaadjes. Er wordt voorlichting gegeven op de basisscholen in 

deze parochies en kinderen worden aangemoedigd actie te ondernemen in 

de Vastentijd, zoals het organiseren van sponsorlopen.  De jongerengroep 

uit Heeten en omgeving : Mission Possible Mpongwe hebben in 2007 een 

belangrijke bijdrage geleverd aan fondsenwerving en voorlichtingstaken 

van de voorzitter overgenomen.   

� Nieuwe organisaties worden aangeschreven om een concreet project te 

ondersteunen. Hierna wordt altijd een voorlichting over het project in de 

vorm van een presentatie aangeboden. 

 

 

10.2 Resultaten fondsenwerving in 2007  

De totale inkomsten aan fondswerving bedroegen dit jaar € 83.470,99. Dat is 

bijna een verdubbeling van het vorig jaar.   

De kosten voor fondsenwerving bedroegen dit jaar €1697,53.  Hierbij moet 

vermeld worden dat van deze € 1697,53 aan fondsenwervingkosten,  € 1117,40 uit 

eigen middelen van de voorzitter betaald zijn.  

 

10.3 Kengetallen fondsenwerving: 

Kantoorartikelen  en telefoonkosten : €314,60 

Reiskosten  voorlichting:        €802,80  

Voorlichtingsmateriaal     €580,13 

  ---------- 

Totaal kosten fondsenwerving   €1697,53 

 

 

10.4 Kostenpercentage eigen fondsenwerving. Dit is 2,03% van de inkomsten. 

De stichting is meer dan tevreden met deze verhouding. Het bestuur zal zich in 

2008 moeten beraden of bij een toenemende groei van de stichting, continuering 

van het beleid dat de voorzitter van de stichting uit eigen middelen 

fondsenwervingkosten voor haar rekening neemt reëel is.   

 

16 Vrijwilligers en vrijwilligersbeleid  

De stichting heeft op dit moment geen vrijwilligersbeleid. Dit zal in 2008 vorm 

gegeven moeten worden. Studenten van de Hogeschool Zuyd en de jongeren van 

Mpongwe Mission possible, die in Mpongwe zijn geweest, hebben zich in het 
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kader van de draagvlakversterkende activiteiten die zij dienden te verrichten om 

voor de Xplore subsidie in aanmerking te komen, ingezet om voorlichting te geven 

over de stichting en het verblijf in Mpongwe. De jongerengroep heeft zowel vóór 

als na haar bezoek veel aan extra fondsenwerving gedaan. Concreet heeft de 

stichting hierdoor enkele extra projecten kunnen financieren. ( zie resultaten)  

 

17 De communicatie en de logistiek 

Logistieke zaken zoals, transport, communicatie en huisvesting blijven een groot 

probleem voor zowel het Nederlandse comité als het uitvoerende comité in 

Mpongwe.  

 

12.1 Logistiek  

Het Mpongwe district is een zeer ruraal gebied dat 8000 km2 omvat en een 

bevolking heeft van ruim 79.000 inwoners. Er is geen eigen  transport 

beschikbaar en het uitvoerende comité is genoodzaakt een landrover te huren om 

de projecten in de omgeving te kunnen bezoeken, het kopen van materiaal in de 

stad en vervoeren van materiaal naar de dorpen. Door de hoge benzineprijs 

brengt het huren van een auto hoge kosten met zich mee. De stichting ter 

plaatse kan bij het District en de Mpongwe Baptist Association een landrover 

huren. De kosten bedragen K2000 per kilometer.   

Er is in 2007  K26.321.000,-- aan autohuur uitgegeven in Mpongwe. Dat is 
€4513.--  
De stichting zal zich moeten beraden en onderzoeken of de aanschaf van een 2e 

hands landrover op den duur winst oplevert. De MIVA zal benaderd worden met 

een aanvraag om deze landrover te subsidiëren.   

 

12.2 Communicatie met de stichting in Mpongwe  

Er is door Ton en George Korsten in januari 2007 één 10-daags bezoek gebracht 

aan Mpongwe. Het doel van dit bezoek was :  

1. Het bezoeken van alle lopende projecten in het district samen met de 

comitéleden van Mpongwe  

2. Een vergadering met de leden van het comité, waarin alle projecten 

doorgenomen worden en problemen m.b.t. de projecten besproken worden  

3. Een vergadering met de leden van het District Development Coordinating 

Committee om de  projecten en ondersteuning op elkaar af te stemmen.  

4. Het bezoeken van de studenten van de Hogeschool Zuyd om hun 

afstudeerprojecten te bespreken en morele steun te geven. 

Tijdens het verblijf van de Jongerengroep Mission Possible Mpongwe in juli 2007 

was de voorzitter ook aanwezig. Doel was om het plaatselijke comité te 

ondersteunen en te fungeren als communicatiepersoon tussen comité en de 

jongengroep.  
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Er is vaste telefoon en mobiel telefoneren mogelijk in Mpongwe; echter de vaste 

lijn is volstrekt onbetrouwbaar. Met de komst van een nieuwe provider is het 

bereik voor de mobiele telefoon sterk verbeterd. Er is veel SMS contact tussen 

de stichting in Nederland en de stichting in Mpongwe. 

Mpongwe beschikt niet over e-mail en internet. Dit is wel mogelijk in Luanshya, 

op een afstand van anderhalf uur rijden. Het uitvoerende comité heeft geen 

permanent kantoor ter beschikking maar gebruikt op dit moment de faciliteiten 

van de basisschool.  

 

12.3  Communicatie met de achterban in Nederland  

De stichting vindt het belangrijk om haar contact met de achterban en 

belanghebbenden goed te onderhouden en uit te breiden.  

Zij heeft hier in 2007 verschillende activiteiten voor ondernomen.  

 

12.3.1 Contact met de media  

Tijdens acties, zoals de Vastenactie 2007, 

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.  

 

12.3.2 Contact met donoren en 

sponsoren  

Donoren worden op verschillende manieren 

betrokken bij en geïnformeerd over de 

activiteiten de stichting.  

- Versturen van bedankbrieven aan donateurs per post.  

- Nieuwsbrieven en jaarverslagen worden verstuurd aan donateurs per post 

of per e-mail al naar gelang de voorkeur. 

- Het jaarverslag en de nieuwsbrieven zijn voor iedereen gratis toegankelijk 

op de website.  

- De website van de stichting  www.mpongwe.nl is een belangrijk middel om 

geïnteresseerden te informeren over de stichting. Er is een aparte link 

voor sponsoren en subsidiegevers op de website. Sponsoren en 

subsidiegevers krijgen de vraag of ze een link of vermelding op de website 

willen. Hiervan maken op dit moment 9 organisaties gebruik. 
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- Door middel van financiële en inhoudelijke rapportages wordt 

verantwoording afgelegd over de gefinancierde projecten. In de 

vastenactieperiode houdt de stichting presentaties gehouden in parochies 

en op scholen. Er is een aparte folder voor dit project ontwikkeld. 

Dit jaar is de stichting hierin bijgestaan door de jongerengroep Mission  

Possible Mpongwe.  

-  Subsidiegevers zoals NCDO, Wilde Ganzen en Vastenactie ontvangen 

rapportages en financiële verantwoording over de projecten die zij 

ondersteunen.  

 

Door de vele en drukke werkzaamheden van de voorzitter zijn er dit jaar geen 

nieuwe nieuwsbrieven verschenen op de website. Dat is te betreuren, daar 

donoren in deze nieuwsbrieven de stand van zaken van de lopende projecten en 

de verslagen van de bezoeken aan Mpongwe kunnen lezen en volgen. Op de 

nieuwsbrieven heeft de stichting altijd zeer positieve reacties gekregen. Het 

niet verschijnen van nieuwsbrieven in 2007 is voor één trouwe lezer niet 

onopgemerkt gebleven.  

Wel heeft de jongerengroep Mission Possible Mpongwe een prachtige, 

informatieve brochure gemaakt van haar bezoek aan Mpongwe. Deze folder is 

onder een groot aantal belangstellenden en donoren verspreid.  

 

13 Donoren  

In 2007 hebben in totaal 45  personen of instanties de stichting ondersteund.  

23 donoren, waarvan er 6 elke maand een bedrag storten, 2 donoren storten 2x 

per jaar een bedrag.  

Naast Vastenactie, Wilde Ganzen en NCDO zijn er 5  sponsoren die de stichting 

in 2007 hebben ondersteund.  
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14. Beleid en toekomstige projecten 2008 

Het beleid van de stichting is erop gericht een structurele bijdrage te leveren 

aan onderwijs, gezondheidszorg en economische ontwikkeling in het Mpongwe 

district. De doelgroep is naast kwetsbare kinderen en jongeren uitgebreid naar 

kwetsbare vrouwen. Projecten die we in Mpongwe in 2008 willen ondersteunen 

zijn:  

- De onderwijskosten voor 100 basisschool kinderen (boeken, schoenen, 

uniform, schoolgeld) 

- Sponsoring van een 5-tal jongeren in het vervolgonderwijs  

- Het in kaart brengen van de sanitaire voorzieningen en de toegang tot 

schoon drinkwater bij 7 community scholen.  

- Nieuwbouw van 1 community school in Kabumba  

- Nieuwbouw van 1 onderwijzerswoning in Chipese 

- Afronding van een 1 communityschool en 1 onderwijzerswoning in 

lwanyanshi en Chisanga  

- Het opzetten en start van de bouw van vaardigheidscentra en 

landbouw-leerbedrijf voor vrouwen in Mpongwe centrum 

- Het afronden van de bouw van het gastenverblijf en het internetcafé 

in Mpongwe centrum   

- Het continueren van onderzoeksprojecten in samenwerking met de 

faculteiten van de Hogeschool Zuyd en het District Developing Co-

ordinating  Committee in Mpongwe 

- Het ontwikkelen van businessplan voor het beheer van het 

gastenverblijf en internetcafé als ‘income generating project’ voor de 

stichting.  

- Beleid bestuur 

- Onkosten bestuur  

- Vrijwilligersbeleid 

- Transport in Mpongwe  
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15 Financieel jaarverslag 2007 Stichting 'Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst' 

INKOMSTEN  UITGAVEN  

Boeksaldo 31-12-2006 

lopende rekening  P 9433564                         €    12.733 

Kapitaalrekening  P 9433564                               45.377   

 

                                                                          _________ 

Stichtingskapitaal per 31/12/2006            58.110      A 

                                                 ============ 

1.   Grote donoren                                      

- Cordaid/vastenactie          31.809,00 

- NCDO                                15.900,00 
- Heeten  ontmoet Heeten   14.000,00 

- Kiwanis                                5.000,00 

- T. Korsten-Korenromp         3.671,00 

-  Graaf Huyn College             1.000,00 

- Stadsdeel Amsterdam         1.000,00 

- Vincentius Den Bosch           1.000,00 

- Mampuys                              1.000,00 

                                             ___________  

    Totaal mailing                                                  74.380 

2. Donoren                       
- Overschrijvingen giro             4688 

- Periodieke overschrijvingen     420 

- GT overschrijvingen                 749 

Totaal doneren               _______ 

                                                    5858 

3. Sponsoren  

- Sponsor Haksteen Design         557 

- Supportactie                              176 

- Sponsor open-i                         2500 

Totaal sponsoren              ______ 
                                                     3233  

 

4. Studenten Hogeschool Zuyd      6466,26                 6.466 

     huisvesting en begeleiding  

          

 

5.Rente kapitaalrekening                                                589 

 

 

 
Totaal inkomsten fondswerving                       90.526 B 

                                                     ============ 

 

 

 

Totaal generaal              A+ B                  148.636       

                                                       ========== 

 

1.      Give the children of Mpongwe 

         A future Zambia                                     79.000 

2.      Wilde Ganzen                                           19.404 

3.      Vergoeding Mrs. Hutton  Mpongwe           5.850 

4.      T. Korsten-Korenromp, onkosten                3.671 

5.      Reis Korsten 2008                                      1.506 

6.       Reis Coenen                                                   963 

7.      Paul Nolles internet                                       226 

        
Bestemde gelden                                 _________ 

                                                                  110.620 

 

7.  Bankkosten internationaal 

                betalingsverkeer                                    160  

6.             ICMC hosting website                              42 

7..            bijdrage giropas 2005(2x)                        22   

8.             schrijen                                                  580 

9.             werkgroep zambia                                      15,00 

10.            KVK                                                            11,00 
                                                                        ________ 

                 Totale kosten fondsenwerving                          835  

                                                                 

Totale uitgaven                                              C 111.455 C 

                                                           ============== 

 

  

 

 

Boeksaldo Postbank per 31/12/2007  
- lopende rekening P 9433564                  23.715 

-   rentemeerrekening   P 9433564            12.877 

-   kapitaal rekening P 9433564                     589                                                                                             

       

 

Stichtingskapitaal per 31/12/2007 =                       37.181,48 D 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Totaal generaal                                C+D         148.636  

                                                              ========== 

 

 

 
 

 

 

    

 

15.1 Toelichting  

Alle ontvangen giften kwamen zonder inhouding van kosten ten goede aan de 

projecten in Mpongwe 



 36

Onkosten die de stichting heeft gemaakt in 2007 (Є 3671,-- Euro)zijn via een 

gift van T. Korsten teruggestort op de rekening van de stichting.  

 

Aan Susan Musompa-Hutton is een bedrag van Є 5850,-- uitgekeerd.  

Aan Wilde Ganzen is een bedrag van Є 19.404,15 overgemaakt. Wilde Ganzen 

heeft dit bedrag aangevuld tot Є 29.393,00.  Dit bedrag heeft Wilde Ganzen 

naar Mpongwe naar de rekening van de stichting in Mpongwe overgemaakt.  

 

De reis van Ton en George Korsten in  Januari 2008 is vooralsnog nog betaald 

door de stichting. De stichting hoopt hier spoedig alsnog een sponsor voor te 

vinden.  

Studenten en de Hogeschool Zuyd hebben een bedrag van Є 6466,26 gestort om 

de kosten van de stages, zoals huisvesting, vervoer, begeleiding te financieren.   

 

Als gevolg van het feit dat Mrs. Susan Musompa-Hutton per 31 december 2007 

ontslag heeft genomen, heeft de stichting Simon Coenen, 4e jaars student 

Financieel Management van de Hogeschool Zuyd bereid gevonden om tegen 

vergoeding van het vliegticket voor  4,5 maand de taak van Mrs. Susan Musompa-

Hutton over te nemen. Vliegticket Є 963,--  

 

Paul Nolles, student ICT van de Hogeschool Zuyd, heeft voor een bedrag van 

Euro Є 225,85 aan  materiaal voor de installatie van internet uit Nederland 

meegenomen.  

 

De jaarrekening is gecontroleerd door GIBO groep accountants en Adviseurs. 

Met dank aan Mr.J. Daemen, accountant te Bingelrade.  

 

15.2 Transparant Prijs  

De doelstelling van de stichting is om elk jaar de kwaliteit van haar jaarverslag 

te verbeteren. Daarom biedt de stichting haar jaarverslag aan de Transparant 

Prijs, een initiatief van PricewaterhouseCoopers en de Donateurvereniging 

Nederland aan.  

 

15.3 CBF 

Een keur van deze organisatie is niet 

aangevraagd in verband met de hoge kosten.  

 

 

Dankwoord 

Namens het bestuur van de stichting in 

Mpongwe en in Nederland bedanken wij alle 
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mensen hartelijk die zich hebben ingezet voor de stichting en/of die gelden 

hebben overgemaakt naar de stichting. 

Een speciaal woord van dank aan George Korsten, die zich met raad en daad in 

blijft zetten voor de stichting.  

 

Jabeek 8 april 2008  

  

 

Ton Korsten-Korenromp 

 

 

 

 

 

 
  

 


