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1. Voorwoord
De stichting ‘Mpilo Foundation’ is op 30 juli 2018 opgericht. De stichting richt zich voornamelijk
op Zimbabwe.
Het Zimbabwaanse woord Mpilo betekent ‘leven’. Leven dat voor een belangrijk deel afhankelijk
is van de toegankelijkheid en beschikbaarheid van basisbehoeften.
Mpilo Foundation streeft naar het beter bereikbaar maken van deze primaire basisbehoeften als
water en stroom en richt zich daarbij op het ondersteunen van (groepen van) mensen in armoede
door middel van kennis en het beschikbaar stellen van apparatuur, op een zodanige wijze, dat deze,
na een tijdelijke ondersteuning, zelfredzaam worden en zonder verdere ondersteuning door onze
stichting hun leven op zelfgekozen wijze kunnen voortzetten.
In dit jaarverslag kunt u lezen met welke projecten wij in 2019 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.
Met enige trots mogen wij verkondigen dat er in een vrij korte periode het ons gelukt is om een
kleine, maar (daad)krachtige organisatie op te zetten, volgens de voor stichtingen geldende
regels en normen. We hebben de ANBI-beschikking toegekend gekregen. Ons bestuur is stabiel
en deskundig.
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
Visie
Mpilo Foundation streeft naar het beter bereikbaar maken van basisbehoeften als water en
stroom voor die gebieden binnen Zimbabwe waar de urgentie c.q. nood het grootst is en richt
zich daarbij op het ondersteunen van de lokale bevolking in armoede, op een zodanige wijze, dat
deze, na een tijdelijke ondersteuning, zelfredzaam wordt en zonder verdere ondersteuning door de
stichting hun leven op zelfgekozen wijze kunnen voortzetten.
Missie
“Water is leven” en is daarmee een speerpunt van Mpilo Foundation.
Jaarlijks tien waterputten realiseren en bij de reeds gerealiseerde waterputten vervolgprojecten
m.b.t. voedselzekerheid en ‘vrouwen en onderwijs’ realiseren.
Ook kleinschalige, duurzame energieprojecten vormen onderdeel van de vervolgprojecten.
Werkwijze
Kleinschalige projecten
Door bezoek op locatie verkrijgen wij een goede inschatting van nut en noodzaak.
Wij proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de doelgroep.
Daarbij kijken we ook naar de transparantie en stabiliteit van de lokale projectorganisatie.
Duurzame voorzieningen
Wij geven geen geld, maar steunen projecten met voorzieningen voor water en zonneenergie. Daarbij gaan we altijd voor een duurzame oplossing.
Lokale betrokkenheid
Bij voorkeur werken we samen met lokale leveranciers voor de voorzieningen.
Ook zorgen we voor lokale begeleiding bij de uitvoering en het vervolgtraject.
Tevens vragen wij een geringe eigen financiële bijdrage vanuit de lokale bevolking en
verwachten wij van hen ook arbeidsinspanning bij de realisering van het project.
Jaarlijkse bezoeken (op eigen kosten)
Vanaf de start van een project proberen wij op jaarbasis deze op locatie te vervolgen. Samen
met de lokale organisatie/bevolking bespreken we de voortgang. Na 3 tot 5 jaar houdt onze
betrokkenheid op deze wijze op maar blijven wij via internet benaderbaar voor vragen.
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Bestuur en Raad van Advies en vrijwilligers
De huidige samenstelling (anno 2020) ziet er als volgt uit:

Stichting Mpilo Foundation

Bestuur
Voorzitter
Albert Nijland MD PhD
Secretaris

Carien Vrij

Jaco van den Hoek, MD
Penningmeester

Jan Gerard Gerrits

Berto Broeksema
Vrijwilligers

Raad van Advies
Anne Akkerman-Nijland MD

PR, Voorlichting
Ellen Nijland-Demmer

Onno Akkerman MD PhD

3. Projecten 2019
a. Waterputten (Zimbabwe Bush Pumps) voor 3dorpen 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.
(*) Het Hurungwe-district ligt in het noordwestelijke deel van Zimbabwe en is een van de zes districten van
Mashonaland West. Het is het grootste district in Mashonaland West, met een totale oppervlakte van 19 678.34
vierkante km. Het district is ook een van de grootste wildreservaten van het land. Het omvat beschermd gebied van de
Zambezi-vallei. Het wetgevende lichaam van de districtsraad bestaat uit 26 raadsleden en 3 stamhoofden
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Project 3a: Waterputten (Zimbabwe Bush Pumps) voor 3 dorpen en herstel van de PVC buizen
(‘casing’) van twee verdere waterputten (Siera village en India village) in het Hurungwe district
in Zimbabwe.
I: Hotel Village
Een positief resultaat voor de community, die nu hun plannen voor irrigatie van tuinen en
akkers en een boomgaard kunnen realiseren.

II: Delta Village
Op 16 mei werd water op een diepte bereikt van 55 meter. De opbrengst zal ongeveer 600
liter/uur zijn.
III: Quebec Village & Romeo Village (samen: Camp 10).
Op 17 mei werd er ruim water aangetroffen op een diepte van 52 meter. Geschatte opbrengst
3000 liter/uur zijn. Een uitzonderlijk goed resultaat voor de ruim 2100 Camp 10 bewoners.
NB: ‘Borehole Drilling Reports’ van deze boringen zijn op aanvraag beschikbaar
Van links naar rechts: Installeren Zimbabwe Bush Pump. Waterpomp produceert water. Omheining om de waterpomp,
zodat vee en wilde dieren niet bij de pomp kunnen komen. De stenen zijn voor een trog voor het vee.
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Beheer van de watervoorziening en continuïteit
In elk van de vijf dorpen is een watercomité opgericht. Elk comité heeft een meerderheid van
vrouwen als lid. Bij de start van het project heeft elke familie ZW$ 3,- betaald aan het comité
voor een gezamenlijke spaarregeling, bedoeld voor klein onderhoud. Voor groot onderhoud of
reparaties kan men een beroep doen op de District Development Fund (DDF), die ondersteuning
biedt voor onderhoud en reparaties uitvoert van Bush pumps en andere pompen.

Situatie voorafgaande aan
de boring en plaatsen van
de waterpomp. Catherine
schept troebel water uit
het gat in de grond,
bestemd voor drinkwater
voor de inwoners van
Camp 10 Village.

Sierra Village:
Reparatiewerkzaamheden aan een bestaande pomp. Nieuwe PVC buizen en afrastering rond de
bushpump en plaatsing watertrog voor het vee.
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India Village:
Vervanging oude bushpump (Na 35 jaar trouwe dienst) en nieuwe pvc-behuizing van het
boorgat. Ook hier bescherming van de nieuwe pomp door stevige afrastering. Plaatsing aparte
drinktrog voor het vee.

Van links naar rechts: De oude waterpomp na 35 jaar trouwe dienst. De nieuwe Zimbabwe Bush Pump.

Behaalde en toekomstige resultaten
Het aanleggen van drie waterputten en het repareren van twee waterputten heeft de volgende
resultaten tot gevolg:
• Voldoende en veilig drinkwater voor de ca. 5460 inwoners van ‘Hotel village’ en ‘Delta
village’ en ‘Quebec village & Romeo village’ (Camp-10) en ‘Sierra village’ en ‘India
village’.
• Vrouwen en meisjes (doorgaans verantwoordelijk voor het halen van water) worden
minder belast; en houden meer tijd over voor het genereren van inkomen uit landbouw
en veeteelt of voor schoolgang.
• Er is cohesie ontstaan binnen de dorpsgemeenschap door het gezamenlijk werken aan
de toegangsweg.
• De toegangsweg heeft zijn eigen impact; sociaal en economisch verkeer wordt positief
beïnvloed.
• Meer resultaten van de niet goed ontwikkelde tuinen m.b.t. opbrengsten voor eigen
gebruik.
• Minder ziekte als gevolg van vervuild drinkwater uit de nabijgelegen waterpoel;
• Minder sterfte van vee, een zeer belangrijke inkomstenbron.
Stichting Mpilo Foundation is op eigen kosten aanwezig geweest bij de boringen in mei 2019.
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Begroting en dekkingsplan & Kostenoverzicht
Begroting
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
Dekkingsplan
Jan! Foundation
Wilde Ganzen
(Betaalt niet mee aan reeds verrichte activiteiten)
Dutch Flower Foundation
ZWO PKN kerk Hardenberg
Oud Papier Actie (O.P.A.)
Laundry Expert, partner Mpilo Foundation
CBS ‘de Schakel’, zendingsproject
Totaal

€ 1.800
€ 10.746
€ 9.354
€ 1.802
€ 23.700
€ 2.000
€ 25.700
€ 7.500
€ 7.300
€
€
€
€
€

6.000
2.000
1.000
1.000
900

€ 25.700

2.8b Kostenoverzicht
5x bodemonderzoek (survey);
Verricht in november 2018 $2000
Boren 3 waterputten $ 10.419,50
3 Zimbabwe Bush-pompen installeren $ 10,381.13
Herstelwerk 2 waterputten (buizen) $ 5279,00
(inclusief vervanging Zim Bush Pump)
Totaal $ 28.080
Varia (o.a. diesel voor ‘grader’; koerswisselingen)
Totaal

€ 1.800
€ 9.292
€ 9.259
€ 4.708
€ 25.059
€ 641
€ 25.700
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Project 3b:
Waterputten (Zimbabwe Bush Pumps) voor Sibangani Primary School en Sibangani dorp,
Lupane district in Zimbabwe.
Sibangani Community

Het dorp Sibangani ligt ruim 200 km ten noorden van Bulawayo in het Lupane district, in het noordelijke
Matabeleland, een regio die ruim 4 keer zo groot is als Nederland. Het dorp ligt op ca. 30 kilometer afstand vanaf de
doorgaande weg van Bulawayo naar Victoria Falls. De ca. 1.800 inwoners wonen in zgn. homesteads, clusters van
hutten waar meerdere gezinnen van dezelfde familie bij elkaar wonen. Families in Sibangani zijn zodoende over een
groot gebied verspreid. De gemeenschap beschikt niet over elektriciteit. Op 2 kilometer afstand van het dorp is de
Primary School, met 320 leerlingen van 4 tot 13 jaar, 7 leerkrachten onder leiding van schoolhoofd Mrs. Florence
Bepe (tot maart 2019: Alestar Moyo) en een School Development Committee. De school beschikt over een groentetuin
en een boomgaard.

Toegangsweg van ca. 10 km.
Een zeer belangrijke taak van de dorpelingen is om de toegangsweg naar hun dorp,
en in het bijzonder naar de plek van de “positieve surveys”, geschikt te maken voor
de vrachtwagen met boorapparatuur (gewicht 20 ton). De gemeenschap heeft in
onderling overleg, tijdens onze aanwezigheid in november 2018, afgesproken om
elke woensdag in de komende maanden met een paar honderd mannen en
vrouwen aan de weg te werken om deze te egaliseren en verstevigen. De
toegangsweg is een conditio sine qua non.

Bulawayo Boreholes, eigenaar Mr. Craig Gobey.
In aanwezigheid van Mpilo Foundation (Albert Nijland en
vrijwilligster Ellen Nijland-Demmer) is op 21 mei 2019 begonnen
met boren bij de school, op de plaats van de positieve survey.
Na een succesvolle boring zal de opbrengst ongeveer 800 liter/uur
(of meer) zijn. Dit is beduidend minder dan de door de
hydrogeoloog geprognosticeerde opbrengst van 5000 liter/uur.
Wanneer met beleid wordt omgegaan met de opbrengst van 800 L/u, is dit ruim voldoende voor
de school (kinderen en leraren), de schooltuin, de boomgaard en het op te starten WaSH project.
Bovendien is er minder ‘druk’ op de waterpomp, doordat de dorpelingen een eigen waterpomp
nu hebben.
Nade succesvolle boring, waarvan de schoolkinderen getuige waren, was het tijd voor een feestje. De kinderen hadden
een bijna twee uren durende ‘show’ voorbereid. En de uitvoering was indrukwekkend. ‘Headgirl’ Linda hield een
toespraak waarbij zij zich richtte op de toekomstige toepassingen van het water, dat nu ter beschikking komt via de
waterpomp. Zij stelde ook voor de naam van Mpilo Foundation te veranderen in ‘Oasis in the desert’.
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De hoogwaardigheidsbekleders van het district waren uitgenodigd en aanwezig. Op de foto van links naar
rechts: Mr. Lovemore Ncube (District Education Office); Thulani Gumbo; Albert Nijland; een officer van de
Kusile RDC; Mr. Morgen Ngwenya, SDC (School Development Committee); Mr. Christopher Chuma, CEO RDC;
Mrs. Emeldah Banda (DDF); Mrs. Florence Bepe, schoolhoofd; Mr. Thabani Dube, councilor.

Op 23 mei 2019 boring op de positieve survey plek voor het dorp of “the community”, in de
vallei van de Gwampa River.
Volgens het rapport zal de opbrengst 7000 liter/uur zijn. Dit is beduidend meer dan de door de
hydrogeoloog geprognosticeerde opbrengst van 4000 liter/uur
Een positief resultaat voor de community, die nu hun plannen voor irrigatie van tuinen en
akkers, een boomgaard en een diptank kunnen realiseren.
Onder: Foto links: De zeer succesvolle boring voor het dorp; 7000 liter / uur.
Foto rechts: Op 29 mei 2019 is de Zimbabwe Bush Pump geïnstalleerd. Thulani Gumbo heeft in het nog natte
cement een inscriptie aangebracht: ’29-05-19 Mpilo Foundation’.
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Behaalde en toekomstige resultaten
Het aanleggen van twee waterputten heeft de volgende resultaten tot gevolg:
• Voldoende en veilig drinkwater voor de inwoners van Sibangani en de leerlingen van de
Sibangani Primary School
• Vrouwen en meisjes (doorgaans verantwoordelijk voor het halen van water) worden
minder belast; en houden meer tijd over voor schoolgang of het genereren van inkomen
uit landbouw en veeteelt.
• Er is cohesie ontstaan binnen de dorpsgemeenschap door het gezamenlijk werken aan
de toegangsweg.
• De toegangsweg heeft zijn eigen impact; sociaal en economisch verkeer wordt positief
beïnvloed.
• Meer resultaten van de bestaande, maar niet goed ontwikkelde schooltuin m.b.t.
agrarisch onderwijs en opbrengsten voor eigen gebruik tijdens schoolmaaltijden.
• Minder ziekte als gevolg van vervuild drinkwater uit de nabijgelegen waterpoel;
• Minder sterfte van vee, een zeer belangrijke inkomstenbron.
Begroting voor twee waterputten in Sibangani Village
Kostenoverzicht voor twee waterputten in Sibangani Village
Kostenpost per waterput

Bodemonderzoek (survey)

In USD

300,00

In EURO

263,81

Opmerkingen
USD $600 voor twee surveys verricht en
betaald in november 2018

Boren tot 90 meter diepte

6.250,00

5.496,00 Tot 40m: $ 3000/ Na 40m $65 p/m

Stalen buizen (‘steel
casing’)

5.850,00

5.144,26 $65 per meter

Transport

750,00

659,52 $1,50/km - Twee transporten van 250 km.

Zimbabwe Bush pump,
type B

3.500,00

3.077,76

Onvoorzien

1.400,00

1.231,10 Ook i.v.m. de monetaire situatie

Totaalkosten voor 1 put

18.050,00

15.872,45

Totaalkosten voor 2 putten

36.100,00

31.744,90

600,00

527,62

Reeds gedekt
Kosten fondsenwerving
Totaalbedrag

2.266,37
€ 33.483,65 AFAS Foundation heeft gefinancierd

Wisselkoers www.oanda.com 24-01-2019 1USD=0.87936 EURO
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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 projecten in Hurungwe district zijn door Wilde Ganzen ondersteund.
Als Wilde Ganzen een projectvoorstel goedkeurt, voegt 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 8.000 euro. Dit
betekent dat de Nederlandse partner 2/3 van het goedgekeurde projectbudget verzorgt en
Wilde Ganzen een derde van het goedgekeurde projectbudget dekt.
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 2020

Tijdens de uitvoering van de projecten in mei/juni 2019 in Mashonaland West en in
Matabeleland North zijn ook nieuwe projecten bezocht en geselecteerd.
In Mashonaland West (Hurungwe district) gaat het om 5 waterputten (1 kliniek, 2 scholen en 3
dorpen). (Fondsenwerving bij Wilde Ganzen en enkele Nederlandse stichtingen.)
In Matabeleland noord en zuid gaat het om 8 waterputten en 7 scholen voor een zonneinstallatie. (Fondsenwerving bij AFAS Foundation)
Project Mashonaland:
Waterputten voor 1 kliniek, 2 scholen, 3 dorpen in Zimbabwe
Het gaat om Nyamakate Clinic en de ernaast gelegen Nyamakate Secondary School, de Chipfuko
Secondary School, Village 21, Village 27A en Village 31.

www.mpilofoundation.com | info@mpilofoundation.com

12

De kliniek heeft geen toegang tot voldoende en veilig (drink)water. Hetzelfde geldt voor de
ernaast gelegen middelbare school, Nyamakate Secondary school.
Het schoolhoofd is Mr. Albert Gwayagwaya en is de contactpersoon. Sister Mubaiwa (+263 77
586 3328) is de manager (sister in charge) van de kliniek en Sister Francie Pawarikanda (+263
77 231 9734) de plaatsvervangend manager.
Chipfuko Secondary School:
Deze middelbare school ligt op ruim 10 km afstand van de doorgaande weg. De school heeft geen
elektriciteit en geen water. De leerlingen halen ’s ochtends water bij de waterpomp van de
basisschool op een kilometer afstand. De school heeft 200 leerlingen.
De behoefte van de bevolking is het uitgangspunt.
Als gezamenlijke Project Eigenaar (PE) van het project treden op: Hurungwe Rural District
Council (Councilor Nomatter Murisa) en Nyamakate Secondary School (hoofd: Mr. Albert
Gwayagwaya). 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 dient een meerderheid van vrouwen als lid te hebben.

Foto van de plek waar de vrouwen van “Village 27A” water
halen.
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Project Matabeleland

Doelgroepen
Naam dorp en/of school
Maraposa cluster of 4 Villages
Maraposa Primary School
Semukheleni Primary School
Semukheleni Primary School
Zamanyoni Primary School
Zamanyoni Primary School

Activiteit
Watervoorziening (Bush pump)
Aanleg elektra en ICT
Watervoorziening (Bush pump)
Aanleg elektra en ICT
Watervoorziening (Bush pump)
Aanleg elektra en ICT

Boomerange Ekukhayeni Clinic

Watervoorziening (Bush pump)

Werkgebied: ca. 12.000
mensen

Watervoorziening (Bush pump)

400 leerlingen

Watervoorziening (Bush pump)
Watervoorziening (Bush pump)
Watervoorziening (Bush pump)
Aanleg elektra en ICT
Aanleg elektra en ICT
Aanleg elektra en ICT
Aanleg elektra en ICT

900 inwoners
Wonen zeer verspreid
1.000 inwoners
350 leerlingen
400 leerlingen
250 leerlingen
320 leerlingen
16.635 mensen

Boomerange Ekukhayeni Primary
School
Mgadla Village Site 1
Mgadla Village Site 2
Mbuso Village
Mahlotova Primary School
Mathonisa Primary School
Dundubala Primary School
Sibangani Primary School
Totaal generaal
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De 8 waterputten en 7 scholen (voor een zonne-installatie) bevinden zich in twee districten:
Matobo North en Umguza. (Alleen Sibangani basisschool als vervolgproject voor een kleine
zonne-installatie bevindt zich in Lupane district).
Tijdens het werkbezoek in 2019 is voor de beoogde watervoorzieningen reeds bodemonderzoek
verricht (surveys), met een positieve uitkomst. Op alle locaties kan dus geboord worden met
grote zekerheid op het vinden van water.
Voor de waterboringen werken we samen met Bulawayo boreholes, vertegenwoordigd door Mr.
Craig Gobey. Bulawayo Boreholes is een betrouwbare partner, die ook verantwoordelijk was
voor de boringen in het project “Twee waterputten voor het dorp Sibangani, Zimbabwe”.
De afgelopen maanden hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar betrouwbare partners
voor zonne-installaties, zowel leveranciers als installateurs. Joamac Ltd., vertegenwoordigd door
Mr. Tshawe, is als meest betrouwbare eruit gekomen. Meerdere schriftelijke getuigenissen van
die strekking zijn in ons bezit.
6

Financiële verantwoording

De jaarrekening met balans en staat van baten en lasten verschijnt separaat van het jaarverslag.
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