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1. Voorwoord
De stichting ‘Mpilo Foundation’ is op 30 juli 2018 opgericht.
Mpilo betekent ‘leven’. Leven dat voor een belangrijk deel afhankelijk is van de bereikbaarheid
van basisbehoeften. De stichting richt zich voornamelijk op Zimbabwe.
Bijna een derde van de huishoudens moet een half uur lopen om water op te halen.
Een derde van de huishoudens in Zimbabwe heeft elektriciteit, in de rurale gebieden is dit
slechts 10 procent.
Op de oprichtingsdatum van de stichting vonden in Zimbabwe de eerste presidentsverkiezingen
plaats zonder deelname van Robert Mugabe, die op 21 november 2017 gedwongen werd af te
treden na 37 jaren aan de macht te zijn geweest.
Mpilo Foundation streeft naar het beter bereikbaar maken van basisbehoeften als water en
stroom en richt zich daarbij op het ondersteunen van (groepen van) mensen in armoede c.q.
mensen in de knel, op een zodanige wijze, dat deze, na een tijdelijke ondersteuning, zelfredzaam
worden en zonder verdere ondersteuning door de stichting hun leven op zelfgekozen wijze kunnen
voortzetten.
In de vijf resterende maanden van 2018, na de oprichting, hebben we hard gewerkt om een
kleine, maar krachtige organisatie op te zetten, volgens de voor stichtingen geldende regels en
normen. Dit is gelukt. We hebben de ANBI-beschikking toegekend gekregen. Ons bestuur is
stabiel en deskundig.
In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij in 2018 hebben gedaan, met welke projecten wij in 2018
actief zijn geweest (en nog steeds zijn), wat voor acties wij hebben georganiseerd en hoe wij de
ontvangen gelden hebben besteed. De volledige financiële verantwoording vindt u achteraan in
dit jaarverslag.
Wij danken al onze partners, donateurs, familie, vrienden en collega’s voor de geweldige steun
die wij sinds de oprichting hebben mogen ontvangen.
Bestuur stichting Mpilo Foundation
Albert Nijland
Jaco van den Hoek
Berto Broeksema
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2. Organisatie

Doelstelling
Mpilo Foundation streeft naar het beter bereikbaar maken van basisbehoeften als water en
stroom en richt zich daarbij op het ondersteunen van (groepen van) mensen in armoede c.q.
mensen in de knel, op een zodanige wijze, dat deze, na een tijdelijke ondersteuning, zelfredzaam
worden en zonder verdere ondersteuning door de stichting hun leven op zelfgekozen wijze kunnen
voortzetten.
Visie
Mpilo Foundation streeft naar het beter bereikbaar maken van basisbehoeften als water en
stroom en richt zich daarbij op het ondersteunen van (groepen van) mensen in armoede c.q.
mensen in de knel, op een zodanige wijze, dat deze, na een tijdelijke ondersteuning, zelfredzaam
worden en zonder verdere ondersteuning door de stichting hun leven op zelfgekozen wijze kunnen
voortzetten.
Werkwijze
Kleinschalige projecten
Wij bezoeken altijd eerst een project om ter plekke de waarde en noodzaak in te schatten.
Wij sluiten aan bij de behoeften van de doelgroep.
Daarbij kijken we ook naar de transparantie en stabiliteit van de projectorganisatie.
Lokale betrokkenheid
Bij voorkeur werken we samen met lokale leveranciers voor de voorzieningen.
Ook zorgen we voor lokale begeleiding bij de uitvoering.
Jaarlijkse bezoeken
Ieder jaar keren we terug naar onze projecten. Samen met de lokale organisatie bespreken
we de voortgang. Zo blijven we gemiddeld 3 tot 5 jaar betrokken bij een project.
Duurzame voorzieningen
Wij geven geen geld, maar steunen projecten met voorzieningen voor water en zonneenergie. Daarbij gaan we altijd voor een duurzame oplossing.
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Bestuur en vrijwilligers
De huidige samenstelling van bestuur en vrijwilligers ziet er als volgt uit:

Stichting Mpilo Foundation

Bestuur

Voorzitter
Albert Nijland,
MD PhD

Secretaris
Jaco van den
Hoek, MD

Vrijwilligers

Penningmeester
Berto Broeksema

PR, Voorlichting
Ellen Nijland-Demmer

3. Projecten 2018
a. Waterputten (Zimbabwe Bush Pumps) voor 3 dorpjes en herstel van de PVC
buizen (‘casing’) van twee verdere waterputten (Siera village en India village) in
het Hurungwe district in Zimbabwe.
b. Waterputten (Zimbabwe Bush Pumps) voor Sibangani Primary School en
Sibangani dorp, Lupane district in Zimbabwe.

Project 3a: Waterputten (Zimbabwe Bush Pumps) voor 3 dorpjes en herstel van de PVC buizen
(‘casing’) van twee verdere waterputten (Siera village en India village) in het Hurungwe district
in Zimbabwe.
Probleemstelling
Het dorp ‘Hotel Village’ ligt in het noorden van Zimbabwe, in het Hurungwe district, ruim 20 km
ten zuiden van de plaats Makuti (gps-coördinaten: Z 16.22.17667; O 29.22.57895). Het dorp ligt
twee kilometer vanaf de doorgaande weg.
De ongeveer 750 dorpelingen hebben geen elektriciteit en geen water.
De vrouwen en kinderen moeten bijna 5 km lopen om water te halen.
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Ongeveer 3.000 mensen wonen in vier nabijgelegen dorpen
(Delta village, India village, Siera village, Quebec village)
Op enige afstand liggen nog drie dorpjes: Lima, Tango, Kilo village. In het gebied tussen Hotel
Village en de Nyamakate Primary School liggen Murimbika Village en Delta Village.

Het leven in de dorpjes is niet gemakkelijk. Wilson Chazwe, “village head” (dorpshoofd) van
Hotel Village, legde uit dat op 800 meter van het dorp een bron (‘well’) aanwezig is, slechts
enkele meters diep en droog van augustus tot december. Deze bron bevat ‘oppervlakte’ water en
is niet geschikt voor menselijke consumptie, wel voor irrigatie en de dieren. Vrouwen en
kinderen moeten bijna vijf kilometers lopen om water te halen. Hetzelfde geldt voor Murimbika
village en Delta village. Omdat de bron een groot deel van het jaar droogvalt, zijn de
mogelijkheden om aardappelen, mais en groenten te verbouwen gering. De droogte van de
afgelopen jaren compliceert de situatie nog verder.
In Siera Village (dorpshoofd: Mr. Mugwise; +263 7 77786976) en in India Village (dorpshoofd:
Mr. Matiki; +263 7 33811050) is een Zimbabwe Bush-pomp geïnstalleerd, maar de
watervoorziening is niet betrouwbaar en er is een probleem met de leidingen. Beide boorgaten
hadden vroeger 16 buizen, maar beide hebben nu 5-6 buizen, met het gevaar van instorting van
het boorgat, onder het niveau van de laagste (beschermings-) buis.
Projectdoel
Verbeterde levensomstandigheden van de inwoners van een aantal dorpjes, inclusief Hotel
Village, door een goede en veilige watervoorziening.
Doelgroep
De inwoners van het dorp 'Hotel
Village', maar ook de bewoners van de
genoemde dorpen eromheen, behoren
tot de doelgroep. De watervoorziening
is belangrijk voor mannen, vrouwen en
kinderen. Vrouwen en kinderen hoeven
niet meer kilometers te lopen om water
te halen. Ze kunnen deze tijd besteden
aan andere activiteiten of schoolwerk.
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Als er voldoende water in de grond is, hebben vijf dorpen toegang tot water in de directe
omgeving.
De namen van enkele dorpen en het aantal inwoners (het gemiddelde aantal personen in een
huishouden (‘homestead’) is tien):
* Hotel Village: 75 huishoudens; totaal ongeveer 750 mensen.
* Delta Village: 80 huishoudens; totaal ongeveer 800 mensen.
* Quebec Village: 120 huishoudens; totaal ongeveer 1200 mensen.
* Siera Village: 85 huishoudens; totaal ongeveer 850 mensen.
* India Village: 96 huishoudens; totaal ongeveer 960 mensen.
Totaal aantal dorpelingen: ongeveer 4560
Planning
De behoefte van de dorpsbewoners is het uitgangspunt.
Als gezamenlijke Project Eigenaar (PE) van het project treden op: Hurungwe Rural District
Council (Councilor Nomatter Murisa) en Nyamakate Primary School (hoofd: Mr. Wellington
Ngere). Om de bewoners medeverantwoordelijkheid te laten dragen, wordt in elk dorp een
'watercomité' opgericht. Dit gebeurt in overleg tussen Councilor, de heer Murisa en de
Nyamakate School en de dorpshoofden van de betreffende dorpen. Een zeer belangrijke taak van
de dorpelingen is om de toegangsweg naar hun dorp (in het bijzonder de plek van de “positieve
survey” (bodemonderzoek) geschikt te maken voor de vrachtwagen met boorapparatuur
(gewicht van 20 ton). Een watercomité in Hotel Village is al opgericht (50 procent vrouwen).
Om te bepalen waar waterputten (boorgaten) kunnen worden gerealiseerd, heeft
bodemonderzoek (suveys) plaatsgevonden op vijf locaties. De surveys zijn gedaan op de 15e en
16e November 2018 door hydrogeoloog Wiston Mabika (wistonmabika70@gmail.com, +263 77
259 4763). De surveys gaven een antwoord op de vraag of water in de grond aanwezig is op de
locaties van de surveys. Over het algemeen kan gesteld worden dat in dit deel van het
Hurungwe-district de bodemconditie voor het vinden van water niet optimaal is. Mr. Wiston
Mabika heeft goed werk verricht door 5 positieve ‘sites’ te vinden.
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Resultaten tot nu, verwachte resultaten en duurzaamheid
Nu we de uitkomsten van de surveys kennen, weten we de locaties waar geboord zal worden.
Dit wordt gedaan door Eberhard Services Harare (directeur Mr. Richard Bridges) in april/ mei
2019. In Hotel Village zijn twee positieve sites gevonden. Get Wet Drilling Services zal het boren
uitvoeren op de eerste positieve site (voetbalveld). Als er water is, zal een Zimbabwe Bush Pump
worden geïnstalleerd en hoeft er niet te worden geboord op de tweede positieve locatie in Hotel
Village. Als er op de eerste locatie geen water is, wordt er geboord op de tweede positieve locatie
en we hopen dat er een Zimbabwe Bushpomp kan worden geïnstalleerd.
Als er water wordt gevonden, draagt elk huishouden (‘homestead’) een klein bedrag (US $ 3) bij
voor het onderhoud van de pomp. Het geld zal worden beheerd door de Watercommissie en zal
worden gecontroleerd door de Councilor.
Verwachte resultaten
In de directe omgeving van 'Hotel Village', Murimbika Village, Delta Village en Quebec Village
wordt een waterput gerealiseerd. We geven de voorkeur aan een Zimbabwe Bush-pomp boven
een ‘Rope & Washer Pump. Een Zimbabwe Bush-pomp is robuuster, hygiënischer (bovenaan
gesloten) en reserve-onderdelen zijn verkrijgbaar in Zimbabwe. De Zimbabwe Bush-pomp is
bekend in heel Zimbabwe. De Zimbabwe Bush-pomp is onderhoudsarm, maar als er een
probleem is, is er altijd iemand in de buurt om reparaties uit te voeren als dat nodig is. Met een
Zimbabwe Bush-pomp kan meer water per tijdseenheid en vanaf een grotere diepte worden
opgepompt.
Controle, rapportage en continuïteit
Het is de taak van de Councilor om projecten te initiëren en te realiseren. Vorig jaar was een van
zijn projecten het bouwen van een "brug" over een "uitholling" op de weg naar de Nyamakate
Primary School. De heer Murisa ziet het waterproject als een geweldige kans voor hem.
Beide heren geven aan dat de kinderen uit de betreffende dorpen naar de Nyamakate Primary
School gaan en dat deze kinderen gemiddeld 3-6 kilometer lopen om naar school te gaan.

v.l.n.r.
Albert Nijland
Nomatter Murisa
Wellington Ngere
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In het kader van de planning heeft de heer Murisa al een watercomité opgericht in Hotel Village.
Dit watercomité werd opgericht in samenwerking met de heer Wilson Chazwe, dorpshoofd
(Village Head). De commissie bestaat uit de volgende personen:
-Dhr. Misheck Kasunungure, voorzitter (tel: +263 7 76244698)
-Mvr. Gracious Murimbika, secretaris (tel: +263 7 78601606)
-Mvr. Maria Kasunungure, penningmeester (tel: +263 7 79466749)
-Dhr. Paradzay Avore, lid (tel: +263 7 72662588)
-Dhr. Tatenda Katumha, lid (tel: +263 7 85145037)
-Mvr. Elizabeth Ngwenya, lid (tel: +263 7 78657150).
De Councilor zal, in samenwerking met het dorpshoofd en het watercomité en de
dorpsbewoners, zorgen voor de voorbereiding van de toegangsweg naar de "positieve locaties".
Dhr. Murisa zal proberen een "Nivelleermachine" (Grader) in te huren via de Hurungwe Rural
District Council, in overleg met zijn collega's, om de weg naar de verschillende dorpen met een
positieve ‘site’ te effenen. De Councilor heeft in samenwerking met Nyamakate School ook
aangegeven dat watercomités zullen worden opgericht in de dorpen, waar een "positieve site"
werd gevonden.
De projecteigenaar (PE) is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Na het
regenseizoen, eind april/ begin mei 2019, moet de toegangsweg gereed zijn zodat het boren kan
beginnen op de "positieve locaties". Als er water wordt gevonden, installeert Get Wet Drilling
Services een Zimbabwe Bush-pomp. Elke familie betaalt dan US $ 3 voor een gezamenlijke
spaarregeling, onder het beheer van de watercommissie, bedoeld voor onderhoud. Zelfs na de
installatie van een Zimbabwe Bush Pump houdt de Councilor, in samenwerking met Nyamakate
School en het dorpshoofd en de watercommissie, de dingen in de gaten.
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Als zich problemen voordoen, kunnen mensen contact opnemen met de Councilor.
Stichting Mpilo Foundation zal aanwezig zijn bij de 'boringen' in april/ mei 2019. Zelfs daarna
blijft Mpilo Foundation betrokken bij de vervolgfase. In overeenstemming met de basisprincipes
van Stichting Mpilo Foundation worden de projecten jaarlijks bezocht, voor een maximale
periode van 5 jaar.
Projectkosten
5x bodemonderzoek (survey);
Verricht in november 2018 $2000
Boren 3 waterputten $ 11.925,85
3 Zimbabwe Bush-pompen installeren $ 10,381.13
Herstelwerk 2 waterputten (buizen) $ 2000
Totaal $ 26,307.
Onvoorzien (m.n. in verband met de monetaire situatie)
Totaal

€ 1.800
€ 10.746
€ 9.354
€ 1.802
€ 23.700
€ 2.000
€ 25.700

Project 3b: Waterputten (Zimbabwe Bush Pumps) voor Sibangani Primary School en Sibangani
dorp, Lupane district in Zimbabwe.
Probleemstelling
Het dorp ‘Sibangani’ ligt in het westen van Zimbabwe, in het Lupane district, ruim 200 km ten
noorden van Bulawayo, de hoofdstad van Matabeleland. Het dorp ligt 27,5 kilometer vanaf de
doorgaande weg Bulawayo – Victoria Falls.
De ongeveer 1800 dorpelingen hebben geen elektriciteit en geen water.
De vrouwen en kinderen moeten bijna 2-3 km lopen om water te halen.
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Het leven in de dorpjes is niet gemakkelijk. Busani Moyo, “village head” (dorpshoofd) van
Sibangani, legde uit dat op 700 meter van het dorp een bron (‘well’) aanwezig is, slechts enkele
meters diep en droog van augustus tot december. Deze bron bevat ‘oppervlakte’ water en is niet
geschikt voor menselijke consumptie, wel voor irrigatie en de dieren. Vrouwen en kinderen
moeten 2-3 kilometers lopen om water te halen. Omdat de bron een groot deel van het jaar
droogvalt, zijn de mogelijkheden om aardappelen, mais en groenten te verbouwen gering. De
droogte van de afgelopen jaren compliceert de situatie nog verder.
Dichtbij Sibangani Primary School (schoolhoofd Dhr. Alestar Moyo (+263 773876081) is een
Zimbabwe Bush-pomp geïnstalleerd, maar de watervoorziening is niet betrouwbaar en er is
onvoldoende water voor de school en de dorpelingen. Er is dan ook onvoldoende water voor
irrigatie van de schooltuin en de tuinen van de dorpelingen. Bij wet is het verboden dat dieren
water van een waterput mogen gebruiken.
Projectdoel
Verbeterde levensomstandigheden van de inwoners van Sibangani en de Sibangani Primary
School, door een goede en veilige watervoorziening.
Doelgroep
De inwoners van het dorp Sibangani, maar ook de Sibangani Primary School, behoren tot de
doelgroep. De watervoorziening is belangrijk voor mannen, vrouwen en kinderen. Vrouwen en
kinderen hoeven niet meer kilometers te lopen om water te halen. Ze kunnen deze tijd besteden
aan andere activiteiten of schoolwerk. Irrigatieprojecten kunnen worden opgezet voor de
schooltuin en de tuinen van de dorpelingen.
Als er voldoende water in de grond is, heeft de Sibangani Primary School en de dorpelingen in de
circa 180 ‘homesteads’, toegang tot water in de directe omgeving.
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Planning
De behoefte van de school en de dorpsbewoners is het uitgangspunt.
Als gezamenlijke Project Eigenaar (PE) van het project treden op: Lupane Rural District Council
(Acting Councilor Dhr. Mganyulwa Stephen Ngwenya) en Sibangani Primary School (hoofd: Mr.
Alestar Moyo). Om de bewoners medeverantwoordelijkheid te laten dragen, wordt in elk dorp
een 'watercomité' opgericht. Dit gebeurt in overleg tussen Councilor en de Sibangani School en
het dorpshoofd, dhr. Busani Moyo. Een zeer belangrijke taak van de dorpelingen is om de
toegangsweg naar hun dorp (in het bijzonder de plek van de “positieve survey”
(bodemonderzoek) geschikt te maken voor de vrachtwagen met boorapparatuur (gewicht van
20 ton). Een watercomité in Sibangani is opgericht (7 leden, waarvan 6 vrouwen).
Om te bepalen waar waterputten (boorgaten) kunnen worden gerealiseerd, heeft
bodemonderzoek (suveys) plaatsgevonden op twee locaties.
De surveys zijn gedaan op 22 november 2018 door hydrogeoloog Richard Gumbi
(richconstruction06@gmail.com, +263 77 913 8850). De surveys gaven een antwoord op de
vraag of water in de grond aanwezig is op de locaties van de surveys. Over het algemeen kan
gesteld worden dat in dit deel van het Lupane-district de bodemconditie voor het vinden van
water niet optimaal is. De surveys laten zien dat het water op een diepte van 70-90 meters zit,
waardoor het boren, mede vanwege het aanwezige Kalahari zand, een grote uitdaging is. Het
installeren van een Zimbabwe Bush-pomp is extra kostbaar vanwege de lengte van de buizen,
die bovendien waarschijnlijk van staal zullen moeten zijn. PVC buizen worden in Zimbabwe
geproduceerd, maar stalen buizen moeten worden ingevoerd uit Zuid Afrika.

Resultaten tot nu, verwachte
resultaten en duurzaamheid
Nu we de uitkomsten van de surveys
kennen, weten we de locaties waar
geboord zal worden.
Dit wordt gedaan door Bulawayo
Boreholes (directeur Mr. Craig
Gobey) in april/ mei 2019.
In Sibangani zijn twee positieve sites
gevonden. Als er water is, zullen
twee Zimbabwe Bush-pompen
worden geïnstalleerd.
Als er water wordt gevonden, draagt
elk huishouden (‘homestead’) een
klein bedrag (US $ 3) bij voor het
onderhoud van de pomp. Het geld
zal worden beheerd door de
Watercommissie en zal worden
gecontroleerd door de Councilor.
Verwachte resultaten
In de directe omgeving van
Sibangani Primary School en in
Sibangani dorp wordt een waterput
gerealiseerd. We geven de voorkeur
aan een Zimbabwe Bush-pomp
boven een ‘Rope & Washer Pump.
www.mpilofoundation.com | info@mpilofoundation.com
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Een Zimbabwe Bush-pomp is robuuster, hygiënischer (bovenaan gesloten) en reserveonderdelen zijn verkrijgbaar in Zimbabwe. De Zimbabwe Bush-pomp is bekend in heel
Zimbabwe. De Zimbabwe Bush-pomp is onderhoudsarm, maar als er een probleem is, is er altijd
iemand in de buurt om reparaties uit te voeren als dat nodig is. Met een Zimbabwe Bush-pomp
kan meer water per tijdseenheid en vanaf een grotere diepte worden opgepompt.
Controle, rapportage en continuïteit
Het is de taak van de Councilor om projecten te initiëren en te realiseren.
De Councilor zal, in samenwerking met het schoolhoofd en het dorpshoofd en het watercomité
en de dorpsbewoners, zorgen voor de voorbereiding van de toegangsweg naar de "positieve
locaties".
De projecteigenaar (PE) is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Na het
regenseizoen, eind april/ begin mei 2019, moet de toegangsweg gereed zijn zodat het boren kan
beginnen op de "positieve locaties". Als er water wordt gevonden, installeert Bulawayo
Boreholes twee Zimbabwe Bush-pompen. Elke familie betaalt dan US $ 3 voor een gezamenlijke
spaarregeling, onder het beheer van de watercommissie, bedoeld voor onderhoud. Zelfs na de
installatie van een Zimbabwe Bush Pump houdt de Councilor, in samenwerking met Sibangani
Primary School en het dorpshoofd en de watercommissie, de dingen in de gaten.
Als zich problemen voordoen, kunnen mensen contact opnemen met de Councilor.
Stichting Mpilo Foundation zal aanwezig zijn bij de 'boringen' in april/ mei 2019. Zelfs daarna
blijft Mpilo Foundation betrokken bij de vervolgfase. In overeenstemming met de basisprincipes
van Stichting Mpilo Foundation worden de projecten jaarlijks bezocht, voor een maximale
periode van 5 jaar.
Projectkosten
2x bodemonderzoek (survey); verricht in november 2018

$

Boren (tot 40m: $ 3000; na 40m $65/m: 50x$65: $ 3250)
In geval van PVC buizen (‘casing’): 90x$30
In geval van stalen buizen (‘steel casing’): 90x$65
Transport $1,50/km; 2x250km = 500km
Zimbabwe Bush pump, type B, incl. apron
Onvoorzien (m.n. in verband met de monetaire situatie)

$
$
$
$
$
$

Totaal generaal (excl. Surveys): PVC buizen of stalen buizen:
Totaal voor 2 boreholes/pompen
In Euro’s: € 25.840 - € 31.415

$ 14600 - $ 17.750
$ 29.200 - $ 35.500

600 (nov. ’18 betaald)
6.250
2.700
5.850
750
3.500
1.400

4. Voorlichting; fondsenwerving
Om voldoende inkomsten te werven voor dit project en om draagvlak te creëren voor toekomstige
projecten, hebben wij in Nederland voorlichting gegeven, donaties gevraagd en inzamelingsacties
gehouden.
Samenwerking
De goedkeuring en ondersteuning door Wilde Ganzen wordt voor onze projecten gezocht.
Van de website van Wilde Ganzen: De gedetailleerde planning van een project is de taak van de
projecteigenaar (PE). De projecteigenaar, een lokale (ontwikkelings-) organisatie, is ook
verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. De projecteigenaar werkt in nauwe
samenwerking met zijn partner in Nederland (Mpilo Foundation), die een aanzienlijk deel van
de fondsen voor het project ophaalt. Als Wilde Ganzen een projectvoorstel goedkeurt, voegt
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Wilde Ganzen 50% toe aan de fondsenwerving van de Nederlandse partner. Dus als het
projectbudget bijvoorbeeld 24.000 euro is, haalt de Nederlandse partner 16.000 euro op en
Wilde Ganzen doneert 6.000 euro. Dit betekent dat de Nederlandse partner 2/3 van het
goedgekeurde projectbudget verzorgt en Wilde Ganzen een derde van het goedgekeurde
projectbudget dekt, op voorwaarde dat 2/3 deel is opgehaald door de Nederlandse
fondsenwervende partner.
Gastlessen
Onze voorzitter en onze vrijwilliger hebben gastlessen gegeven op enkele basisscholen. Eén
basisschool heeft de opbrengst van het zendingsproject van het schooljaar 2018-2019 bestemd
voor het project ‘Hotel Village’.
Ook zijn presentaties gegeven voor serviceclubs en verenigingen.
Overige activiteiten
Voor de ZWO-commissie (Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking) van de lokale
PKN-kerk is een presentatie gegeven.
Een oud papieractie (O.P.A.) zal naar verwachting veel geld opleveren.
Partners
De partnerorganisaties ondersteuning de stichting op velerlei wijzen, o.a. met een financiële
donatie.
5. Vooruitblik 2019
In 2019 hanteren wij hetzelfde beleid met betrekking tot onze organisatie, projecten, voorlichting
en administratie als in het oprichtingsjaar 2018. Het beleidsplan dat wij bij oprichting hebben
opgesteld blijft van kracht, maar wordt wel geactualiseerd.
De financiën voor 2019 zullen veeleisender zijn dan in 2018, omdat wij als kleine stichting
onszelf in staat achten twee projecten te ondersteunen van in totaal circa 45.000 euro.
Bij participatie door Wilde Ganzen aan beide projecten, resteert nog een bedrag van € 23.000
dat niet gedekt is. Naast de onder 4 genoemde punten, zal een beroep worden gedaan op
vermogensfondsen, via de hulp van BIS (Bureau Internationale Samenwerking), directeur
Martine Stoppelenburg.
Het voornemen is om te gaan “boren” na de regentijd, d.w.z. eind april/ begin mei 2019.
De dorpelingen van beide projecten hebben bijna een half jaar de tijd om de toegangswegen naar
de positieve ‘sites’ te prepareren op de komst van de 20 ton vrachtwagen met boorapparatuur.
Mpilo Foundation zal aanwezig zijn tijdens het ‘boren’ op de positieve sites.
6. Financiële verantwoording
Visie Accountants en Belastingadviseurs B.V. Deventer is partner van Mpilo Foundation.
De jaarrekening met balans en staat van baten en lasten verschijnt separaat van het jaarverslag.
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