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Verslag VTC 22 augustus 2013 

 

 

 

 

 

Beste GKMT, 

Onderstaand het verslag van de afgelopen maand.  

Classroom 4. Vensters en deuren voorzien van aftimmering en dorpels (↓). Kabelgoot gedeeltelijk 

klaar (↓). 

        

Classroom 3. Vensters en deuren voorzien van aftimmering en dorpels. 
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Classroom 2. Vensters en deuren voorzien van aftimmering en dorpels (↓). Kabelgoot klaar (↓). 

       

Sanitary Boys. Afwerkvloer gestort (↓). 

   

Boarding Boys 1. Afwerkvloeren gestort aan rechterzijde, nu hele gebouw af(↑). Binnendeuren 

gemaakt (4 van de 8 af). 

Boarding Boys 2. Muurplaat aangebracht, wanden gepleisterd, spanten geplaatst en veranda 

overstek gemonteerd (↓). 

   

Library 1. Dak af en begonnen met de gevelbekleding (↑). 

Administration 1. Dak aan achterzijde af en voorzijde halverwege (↓). 
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Practical 2. Deuren gemaakt, afgehangen en voorzien van sloten (↓). De grote voorraad Musase is 

verplaatst van de workshop 1 naar dit gebouw om ruimte te maken voor de machines en de 

generator uit de container (↓), verderop meer. 

    

Veranda. Aan de jongens vleugel is de veranda aan de voorzijde klaar voor wat betreft het vullen 

met gravel, het pleisteren, vlechten en leggen van wapeningsnetten en bekisten (↓), en voor twee 

derde is de vloer gestort (↓). Aan de achterzijde is de veranda gevuld met gravel en gepleisterd (↓). 

       

Stagiaires Tubombeshe. In samenspraak met leraren van de timmeropleiding Tubombeshe hebben 

we besloten om zes stagiaires aan te nemen voor een periode van drie maanden. Vijf jongens en een 

meisje. Ik heb ons team van timmermannen opgedeeld in vijf groepen die zich de komende tijd bezig 

gaan houden met een specifiek onderdeel van de bouw te weten; 1) Maken en plaatsen van spanten 

onder leiding van Mr. Tellas, 2) Gevelbekleding onder leiding van Elijah en Hullet, 3) Binnendeuren 

vervaardigen onder leiding van Morgan, 4) Kabelgoten maken onder leiding van Mishi en 5) 

Aftimmering ramen en deuren onder leiding van Benson (↓). De studenten zullen iedere week 

rouleren zodat ze aan het eind van de stageperiode aan alle onderdelen meerdere malen hebben 

deelgenomen. De studenten overnachten in de boarding Boys die af is met twee op een kamer en 

het meisje apart met een deur die op slot kan. We betalen ze iedere week KR 50 p/p voor eten en 

KR20 p/p voor vervoer terug naar Ibenga in het weekend. Wasgelegenheid is gemaakt aan de 

achterzijde van de boarding met oud hout nog over uit de tijd van Thijs (↓). 

   

Boven(vlnr): Tellas, Benson, Ockshet, Mishi, Hullet, Morgan, Elijah (VTC’ers)  
Onder (vlnr): Erof, Jesper, Clearance, Mabel, Jackson, Greenwell, Abraham (Stagiares op Jesper na)  
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Container. De container is Woensdag 7 augustus aangekomen en in zijn geheel van de vrachtwagen 

geladen. Deze is dezelfde dag aan het begin van de middag al terug gegaan naar Tanzania. We 

hebben, nadat we de generator tijdelijk op onze eigen truck hebben gezet, alle pc's, fietsen en de 

losse dozen en zakken opgeslagen in een van de klaslokalen. De meeste zware machines zijn in de 

container gebleven en de generator is er aan het eind van de dag ook in terug gezet. Zodra de 

machines geplaatst en geïnstalleerd kunnen worden zullen we een vorkheftruck moeten huren om 

de container helemaal leeg te kunnen halen (↓).  

         

Inmiddels zijn de fietsen in elkaar gezet. We hebben wat binnenbanden, moeren, bouten en een 

zadelstang moeten bijkopen en een voorvork provisorisch moeten rechtbuigen, maar hebben nu zes 

complete fietsen. Een is naar Pious gegaan en een naar de VTC. De overige vier krijgen later een 

bestemming.  

De kleinere machines staan tijdelijk opgeslagen in ons magazijn (↓) maar gaan binnenkort naar de 

leeggehaalde workshop 1 (↓). De bedoeling is om enkel de machines die we nu al goed kunnen 

gebruiken aan te sluiten op de grote generator en tijdelijk te instaleren in de workshop.  

Op alle pc’s is windows geïnstalleerd. Ze werken prima. Vier staan in het internetcafé, een bij Pious, 

een bij Shanda, drie op het GCMF kantoor voor met name Joe en Elias en een op de plot voor Mr. 

Kafuwa en zijn nieuwe magazijn assistent Juvenalis Kalima (↓). Zij houden de inkomende en 

uigaande materialen bij. Met Excel werken heb ik ze een maand geleden geleerd en gaat nu al 

verbazingwekkend snel (↓).  

             

Alle mannen op de VTC hebben een werkbroek en een shirt ontvangen. Het was even puzzelen met 

de maten, maar iedereen heeft een volledig (iets te groot) outfit gekregen die overigens eigendom 

blijft van de VTC.  

Bouwvergunning. De werktekeningen zijn in bezit van de planningsoffice in Ndola, maar zijn 

vooralsnog van feedback noch commentaar voorzien. Het blijft dus wachten op zowel de vergunning 

als het plotnummer.  
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Tekenwerk. In opdracht van Stijn een Poultry uitgetekend voor Tubombeshe. Begroting wordt door 

Stijn gemaakt en volgt later(↓). 

     

Personeel. De dakdekkers hebben aangegeven niet langer voor Gillen (de onderaannemer) te willen 

werken. Dit in verband met uitbetalingen en de geringe aanwezigheid van Gillen zelf op de 

bouwplaats. Bovendien stond het hen tegen dat Gillen een aanzienlijk deel van de verdiensten voor 

zichzelf houdt zonder hier daadwerkelijk iets voor te doen. Al meerdere keren kwam het voor dat de 

dakdekkers werk weigerden gedurende enkele dagen als er even daarvoor onenigheid was geweest. 

Ze zijn bij me komen vragen of ze wellicht direct voor de VTC konden komen werken. Omdat er geen 

contract bestond tussen Gillen en ons en het voor ons zowel goedkoper alsook beter te controleren 

wordt hebben we besloten de wensen van de dakdekkers in te willigen. Natuurlijk wel in 

samenspraak met Gillen zelf die een laatste poging heeft ondernomen om te lijmen, maar dat mocht 

niet meer baten. De vijf dakdekkers komen vanaf het volgende dak bij ons in het team. Ze zijn 

akkoord gegaan met onze voorwaarden wat betreft salarissen en overig beleid en gaan in de periode 

dat er geen gras voorhanden is andere werkzaamheden verrichten.  

Ik heb voor alle werknemers van de VTC een bankrekening geopend bij de Natsafe Bank die vorige 

maand is geopend in Mpongwe. Vanaf nu worden alle salarissen gestort op de verschillende 

rekeningen. Feitelijk neemt Natsafe zo werk uit mijn handen, omdat ik enkel een totaalbedrag en een 

lijst met de namen en bedragen kan afgeven en zij de verdere verdeling doen. Geen gezoek meer 

naar kleine briefjes en muntjes en een mooie gelegenheid om de mannen te leren sparen. Ze kunnen 

niet meer met het contante geld rechtstreeks naar de kroeg op payday. 

Vriendelijke groeten, Bram 


