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Verslag VTC 14 juni 2013 

 

 

Beste GKMT, 

Onderstaand het verslag van de afgelopen maand.  

Classroom 1. Op schilderwerk en elektra na helemaal af en doet dienst als demogebouw voor 

bezoekers. Er is binnenin rondom een kabelgoot gemaakt waardoor inbouw wandcontactdozen en 

bedrading eenvoudig en op flexibele wijze kunnen worden aangebracht (zie foto’s onder). Alle 

kozijnen aan de buitenkant afgewerkt met stootplinten en dorpels. Bepleistering binnen en buiten 

gerepareerd. Deuren voorzien van sloten.  
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Sanitary boys. Alle binnenwanden gepleisterd, klaar voor betegeling, aanvoer waterleidingen voor 

douches, wasbakken en stortbakken geïnstalleerd. Alle kozijnen aan de buitenkant afgewerkt met 

stootplinten en dorpels. Buitendeuren zijn af, maar moeten nog afgehangen worden. We hebben een 

demodeur voor de douches en toiletten af. (zie foto onder) 

                      

Boarding boys 1. Binnenwanden opgemetseld en randbalken gestort. Alle kozijnen aan de buitenkant 

afgewerkt met stootplinten en dorpels (zie foto boven). Buitendeuren zijn af, maar moeten nog 

afgehangen worden. 

Boarding boys 2. Vloer gestort met voldoende wapening en scherp zand, waardoor poeren voor de 

binnenwanden niet meer nodig zullen zijn. Upperstructure gemetseld (zie foto onder). 

Computerroom. Covering gevels is klaar (zie foto onder). 

                      

Library 1. Gordingen, tengels en veranda overstek gemonteerd. Klaar voor de dakdekkers. De 

verwachting is dat vanaf volgende week de dakdekkers terug zullen komen. Paul is fulltime gras aan 

het inkopen en zodra er genoeg is zullen de dakdekkers komen om administration 2 af te maken en 

vervolgens administration 1, boarding girls en library 1 te dekken. 

Sanitary girls. Dakspanten gemaakt en gemonteerd.  

Veranda. Fundering gestort en opgemetseld met betonblokken. Om de twee gebouwen komt een 

looppad dat de veranda’s verbind en we hebben besloten om het uit te voeren met taluds in plaats 

van traptreden vanwege rolstoelen (eis van de planningscommissie). De veranda wordt per gebouw 

gedilateerd (zie foto onder). 
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Logo. George Korsten Vocational Training College heeft een logo gekregen (zie foto boven). 

Werktekeningen/Bouwaanvraag. Aanpassingen in verband met de TEVETA normeringen 

uitgetekend. De carpentry en automechanics workshops zijn uitgetekend inclusief de machines uit de 

container met de benodigde wattages (zie tekening onder). Opgestuurd naar Nederland. Energy 

Assistance (Marcel Didden) heeft ze ontvangen en kan er mee aan de slag.  

Ik kan me niet laten registreren als bouwkundig ingenieur, omdat geëist wordt dat ik eerst minimaal 

twee jaar in Zambia moet werken om vervolgens een staatsexamen te doen. Consequentie is dat ik 

nu niet gerechtigd ben om een bouwaanvraag in te sturen, want daar moet de stempel op van een 

erkend architect. We zullen dus iemand moeten vinden die (waarschijnlijk tegen een vergoeding) 

bereid is zijn stempel te zetten op onze tekeningen (en ook dus de constructieve 

verantwoordelijkheid te nemen) alvorens we ze indienen bij de planningcommissie. Frida (steering 

committee) zal contact opnemen met enkele bevriende architecten.  

 

Personeel. Een van de veertien jongens (Lesa Winster) die onder contract stond heeft (zonder 

heldere reden) ontslag ingediend. We hebben besloten geen vervanger voor hem te zoeken in 

verband met het budget. Jammer want hij was een goede timmerman. 

Materiaal. We zijn weer begonnen met het maken van metselstenen (zie foto onder). 
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Generator. De generator is weer klaar. Kosten zo’n 100 euro. Moet vanaf nu op regelmatige tijden 

worden onderhouden. 

Kadaster. Het siteplan ontvangen van de planningscommissie. Volgens deze tekening is een strook 

grond van 50 meter breed aan de rechter kant (waarover een maand geleden nog tevergeefs 

onderhandelingen hebben plaats gevonden) reeds in bezit van het GCMF. De documenten heb ik 

echter niet, dus bevestigen is moeilijk. Ton gaat Tijs vragen naar aankoopdatum en het betaalde 

bedrag. Een en ander kan ik vervolgens laten verifiëren bij de Counsel. Mocht het inderdaad in ons 

bezit zijn kunnen de onderhandelingen een vervolg krijgen, maar dan slechts omtrent een strook aan 

de linker zijde (gearceerd). Deze strook is overigens nodig om de workshops op te bouwen dus zou 

mijns inziens prioriteit mogen krijgen (zie foto’s onder) 
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Overzicht. Omdat niet iedereen de werktekeningen heeft ontvangen stuur ik jullie een overzicht van 

hetgeen gepland is en hetgeen reeds gerealiseerd. Ik denk dat dit een goed beeld geeft van waar we 

staan.  

 

 

Vriendelijke groeten, Bram 


