JAARVERSLAG 2020

SCHOONWATERVOORZIENINGEN door
NIEUWE WATERPUTTEN en door de
REHABILITATIE VAN WATERPOMPEN

HANDENWASPROJECTEN in Corona tijd

ZONNE-INSTALLATIES VOOR SCHOLEN en
PELANDABA SKILLS CENTRE en
VIER LAPTOPS EN EEN PRINTER VOOR ELKE
LOKATIE

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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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 zonne- energie.
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 2021) ziet er als volgt uit:

Stichting Mpilo Foundation

Bestuur
Voorzitter
Albert Nijland MD PhD
Secretaris
Jaco van den Hoek, MD

Carien Vrij

Penningmeester
Berto Broeksema

Jan Gerard Gerrits

Vrijwilligers
PR, Voorlichting
Ellen Nijland-Demmer

Raad van Advies
Anne Akkerman-Nijland
MD
Onno Akkerman MD PhD
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Projecten Mpilo Foundation 2020
1. Schoonwatervoorzieningen - Matabeleland: 8 waterputten met pomp

(pag. 6)

2. Corona crisis in Zimbabwe – ‘Handenwasproject’ van Mpilo Foundation

(pag. 8)

3. Een zonne-installatie voor ICT-onderwijs aan kinderen en volwassenonderwijs.

(pag. 9)

4. Laptops (4) en een printer voor elk van de 6 scholen en het Pelandaba Skills Centre

(pag. 10)

5. Corona – prevention project and 9 water pumps in Hurungwe, Zimbabwe (Wilde Ganzen)

(pag. 11)

6. Waterputten voor 1 kliniek, 2 scholen, 3 dorpen in Zimbabwe (Wilde Ganzen)
Extra: Zonne-energie brengt licht in afgelegen Afrikaans dorp

(pag. 12)
(pag. 13)

7. Corona handenwasproject in Mashonaland West

(pag. 14)

8. Murimbika dorp

(pag. 15)

9. Twee scholen in Matabeleland, Zimbabwe
Een Zimbabwe Bush Pump voor Whitewater basisschool
Een zonne-installatie voor Mkhombo basisschool

(pag. 16)

10. Solar kits voor de dorpen ‘Hotel’ en ‘Romeo’

(pag. 17)

11. I-DO project
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12. Impact van de behaalde resultaten.
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De projecten 1 t/m 4 (pagina’s 6 t/m 10) konden worden
uitgevoerd, dankzij de AFAS Foundation.
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1. Schoonwatervoorzieningen Matabeleland: 8 waterputten met pomp
(Enkele voorbeelden in dit jaarverslag)

Foto rechts: Team van Craig Goby.
Bulawayo Boreholes (Craig Goby) is de vaste partner
van Mpilo Foundation voor de boreholes en de aanleg
van de waterpompen in Matabeleland.
Op 13 mei werd de eerste Zimbabwe Bush Pump
geïnstalleerd in Mgadla dorp.
Links: de Councillor Mrs. Sibonginkosi Dube verricht de handeling waarmee de
pomp wordt ingewijd.
Op 22 mei schreef Joseph Sibanda, het dorpshoofd van Mgadla:
“The opening ceremony was marvelous. The through (where cattle drink), we
have started constructing it. Also, we have agreed to construct a guard room so
that it is guarded to avoid vandalism. Women are in the forefront of everything.
Many thanks to Madam Ellen, yourself and entire Mpilo Foundation.”

De twee grootste uitdagingen zijn in Maraposa en in Ekukhanyeni kliniek.
Op dinsdag, 8 september 2020, bezoekt Craig Goby Maraposa en de zonnepomp
Maraposa 2. Dan blijkt de zonnepomp circa 863 liter per uur te produceren! De zon
schijnt volop, letterlijk en figuurlijk.
De eerste boring in Maraposa was op 30 april. Na ruim 4 maanden is eindelijk een
goed werkende waterpomp gerealiseerd.
Foto links: Craig Goby in Maraposa.
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Foto links: In het midden mevr. Sibusiso Giyani, het dorpshoofd. Rechts op de foto is
mevr. Progress Dube, subhoofd van de basisschool in Maraposa.
Een korte video van dit bezoek vindt u op onze website
(https://mpilofoundation.com/portfolio/maraposa-village-cluster-van-4/ ) en op
YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=r8e4jcU0OVo&feature=youtu.be).
Ekukhanyeni kliniek

Uiteindelijk
wordt op 4
november geboord op de plek, aangegeven door de 3e survey (op 22 september). Een plek die buiten het
terrein van de kliniek valt. Het blijkt een goed boorgat. Al bij 40 meter diepte is sprake van 2500 liter water
per uur (met statisch waterniveau op 18 meter). Hierdoor is een handpomp (Zimbabwe Bush Pump) goed
inzetbaar. Op 4 februari 2021 wordt de Zimbabwe Bush Pump geïnstalleerd. Nadat de pomp is
geïnstalleerd, wordt de cementen ‘apron’ en ‘run off’ en ‘soak away’ gemaakt. Van dat pomp wordt de
hendel verwijderd om na een week weer te worden aangebracht. Die week kan de pomp niet gebruikt
worden en kan het cement uitharden. Ook moet de omheining nog worden gerealiseerd. Councillor Mrs.
Sibonginkosi Dube ziet hierop toe.
Vanaf 11 februari 2021 mogen de kliniek en de omliggende communities gebruik maken van de
waterpomp.
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2. Corona crisis in Zimbabwe – ‘Handenwasproject’ van Mpilo Foundation
Mpilo Foundation heeft meerdere ‘Handenwasprojecten’ uitgevoerd tijdens de Corona pandemie.

Het eerste “handenwasproject” in Matabeleland betreft 20 waterpompen. Het gaat dan om een geschatte
bevolkingsgroep van 14.000-15.000 mensen. Een druppel op een gloeiende plaat? Of ieder leven telt?
Water is leven.
Water is een basisbehoefte.
Water is een recht (VN).
Mpilo Foundation werkt o.a. aan watervoorzieningen voor de
allerarmsten.
Mpilo Foundation werkt samen met de lokale bevolking aan betere
leefbaarheid.
Met projecten op het gebied van water en duurzame energie.
Speciale doelgroep: vrouwen.
Altijd als partner van de lokale bevolking.
We lossen niet op en géven niet, maar ontwikkelen.
Geen pomp zonder eigenaar; altijd een watercommissie met een
meerderheid van vrouwen.
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3. EEN ZONNE-INSTALLATIE voor ICT-onderwijs aan kinderen en volwassenonderwijs.
(Zie pag. 6 voor de doelstellingen en doelgroepen)

In eerste instantie vindt een pilotproject plaats. Verslag van deze pilot wordt op 18 september 2020
geüpload via de portal. Het betreft de volgende twee scholen: Maraposa basisschool en Sibangani
basisschool.
Na het welslagen van het pilotproject volgt de start van de resterende vijf scholen. Echter blijkt dat
Semukeleni basisschool nog altijd niet is afgebouwd en er dus geen zonne-installatie kan worden
aangelegd. De AFAS Foundation geeft toestemming de zonne-installatie in te zetten voor het realiseren
van een zonne-installatie voor het Pelandaba Skills Centre in Bulawayo.
Sibangani basisschool

Zamanyoni basisschool

Pelandaba Skills Center, Bulawayo
Op 20 november kon worden begonnen met de zonne-installatie voor Pelandaba Skills Center, Bulawayo.
De volgende dag konden de werkzaamheden worden afgerond.
Helaas wordt in de nacht van 6 op 7 december ingebroken in het centrum. De gehele zonne-installatie,
m.u.v. de panelen op het dak, wordt gestolen. Enkele desktopcomputers en naaimachines worden ook
gestolen. De waarde van de gestolen zonne-installatie onderdelen bedraagt US$ 6792,00. De meer dan 60
WhatsApp contacten in Matabeleland zijn verdrietig, beschaamd en verontwaardigd. Eén contact roept de
hulp in van zijn zwager, een parlementslid. Op diens voorspraak neemt de CID (Criminal Investigations
Dept het over van de Zimbabwe Republic Police. Het bestuur van de AFAS Foundation is vanaf het begin
actief betrokken en denkt mee over mogelijke oplossingen. Begin februari 2021 is de CID nog bezig met
onderzoek.

9

4. Laptops (4) en een printer voor elk van de 6 scholen en het
Pelandaba Skills Centre
Begin december 2020 vond een overhandigingsceremonie plaats op elk van de zes scholen en het
Pelandaba Skills Centre. Elke school en het Pelandaba Skills Centre kreeg 4 laptops en een printer.
NB: De 4 laptops en de printer bestemd voor het Pelandaba Skills Centre waren nog niet overhandigd toen
de diefstal van de zonne-installatie onderdelen plaats vond.

Florence Bepe, hoofd Sibangani basisschool,
bedankt Mpilo Foundation voor de donatie.

De onderminister, Hon. Mr. Edgar Moyo (met gestreepte stropdas en mondneusmasker) met naast hem
Gift Sanyamahwe (projects director Mpilo Foundation), bekijkt de basisschool, de nieuwe zonne-installatie,
de laptops en printer en ook de recent gerealiseerde waterput met Zimbabwe Bush Pump. Links op de foto
het schoolhoofd, Mr. Mguni.
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5. Corona – prevention project and 9 water pumps in Hurungwe, Zimbabwe
Dit project kon worden uitgevoerd dankzij het Corona fonds van Wilde Ganzen.
Er werden 7 waterputten/waterpompen gerehabiliteerd en 2 nieuwe waterputten met een Zimbabwe Bush
Pump werden gerealiseerd. Ruim 3000 mensen kregen toegang tot schoon water. Een paar voorbeelden:
Village Mike: 450 mensen. Waterpomp moest worden gerepareerd, of beter: gerehabiliteerd.
Deze pomp werkte niet. In het verleden was al een tweede, kleinere
boorgatbehuizing aangebracht, waardoor het onmogelijk was dit boorgat door
te spoelen. We konden niets meer doen. Maar de dorpelingen kwamen in actie.
Het lukte de dorpelingen om de binnenste behuizing grotendeels te
verwijderen. Daarna kon het boorgat doorgespoeld en een nieuwe behuizing
geplaatst tot 23 meter. Opbrengst: 500 liter per uur.

Van links naar rechts:
-Omdat de pomp niet werkte, moesten de dorpelingen water halen uit dit gat in de grond.
-Get Wet brengt de nieuwe boorgatbehuizing aan.
-De nieuwe Zimbabwe Bush Pump is geïnstalleerd; apron, run-off en de trog voor het vee. Deze foto is
genomen voordat de omheining werd geplaatst, ter bescherming van de pomp.
Village 32C: 450 mensen.
(Dorpshoofd: Derrison Katenaire;
Tel.: +263778174313)
Councillor Nomatter Murisa:
Vrouwen halen water uit een gat in
de grond op 600 meter afstand van
het dorp.
Het Corona project kon worden
uitgevoerd dankzij het Coronafonds
van Wilde Ganzen (50%
gefinancierd) en geld uit de
nalatenschap van Bert Nijhoff
(50%)
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6. Waterputten voor 1 kliniek, 2 scholen, 3 dorpen in Zimbabwe
Extra: Zonne-energie brengt licht in afgelegen Afrikaans dorp
(Wilde Ganzen)
Hoe het was:
 Water ver weg, onvoldoende en onveilig
 Ca. 1600 dorpelingen halen water uit gegraven gaten in een rivierbedding.
 Ruim 600 middelbare school leerlingen moeten hun water van ver halen.
Hoe het nu is:
 De kliniek en de 2 scholen en de 3 dorpen hebben nu toegang tot voldoende en veilig water dichtbij.
 Er is nu veel tijd beschikbaar voor huishoudelijk werk, schoolwerk, enz.
 Irrigatiemogelijkheden voor de groentetuinen.
Uitvoering:
 Juni 2020. Zonder aanwezigheid van de stichting
Mpilo Foundation.

Dit project kon worden uitgevoerd dankzij Wilde Ganzen, stichting Herba Hortus, Impazz Maintain, de
Schumacher-Kramer Foundation en de ZWO-commissie van de PKN-kerk Hardenberg-Heemse.
Een voorbeeld: Dorp 27A
Op 7 juni 2020 werd succesvol geboord.
Een waterput met pomp werd gerealiseerd
(1000 liters per uur)
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Zonne-energie brengt licht in afgelegen Afrikaans dorp
Extra project: Zonne-energie
brengt licht in afgelegen
Afrikaans dorp.
Het dorp ‘Hotel’ heeft 20 solar
sets gekregen, ook voor
veiligheid.

Vóór de komst van zonne-installaties voor thuis was zichtbaarheid 's nachts een nachtmerrie en was
verlichting duur. Gezinnen vinden solar verlichting nu zowel veiliger als goedkoper dan kerosine. "Plug and
play" zonnesystemen om de toegang tot energie in Zimbabwe en de rest van Afrika te verbeteren.
Gezinnen kunnen de telefoons opladen, ook voor hun buren.
De betrokkenheid bij het dorp ‘Hotel’ dateert van 2015. In 2019 kreeg het dorp een waterput, in het kader
van het project “Boreholes for five villages in Zimbabwe” (Wilde Ganzen 2018.0238). Het contact met het
dorp duurt nog altijd voort.
De 20 kleine zonne-installaties zijn op 8 en 9 oktober 2020 geïnstalleerd in het dorpje Hotel.
Dit project kon worden uitgevoerd dankzij Wilde Ganzen, stichting Herba Hortus, Impazz Maintain, de
Schumacher-Kramer Foundation en de ZWO-commissie van de PKN-kerk Hardenberg-Heemse.
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7. Corona handenwasproject in Mashonaland West
Ook in het Hurungwe district heeft een
‘handenwasproject’ plaatsgevonden.
Het “handenwasproject” in Mashonaland West betreft 14
waterpompen. Het gaat dan om een geschatte
bevolkingsgroep van 10.000-11.000 mensen.
Een druppel op een gloeiende plaat? Of ieder leven telt?
We zijn het project gestart in samenwerking met
Councillor Nomatter Murisa, in nauwe samenwerking met
de dorpshoofden en dorpsgezondheidswerkers in ons
gebied om informatie beschikbaar te stellen in lokale
talen. We leggen de nadruk op hygiëne en starten met
een handenwasproject bij elke waterpomp. Vrouwen
moeten hun handen wassen bij de waterpomp voordat ze
de pomp gebruiken. Ook krijgen zij een flyer met
informatie over (het voorkomen van) corona met
tekeningen en afbeeldingen enerzijds in Shona en
anderzijds in Ndebele. Het dorpshoofd en de
gezondheidswerker in het dorp zijn verantwoordelijk voor
het handenwasproject, in samenwerking met de
Councillor. Dat betekent:
-de dorpsgezondheidswerker beheert de toegang tot de
waterpomp;
-de dorpsgezondheidswerker geeft informatie aan de vrouwen die naar de waterpomp komen;
-de gezondheidswerker in het dorp instrueert "sociale afstand nemen";
-de dorpsgezondheidswerker geeft een folder aan dezelfde vrouwen;
-de vrouwen wassen hun handen (waterbak en zeep via Stichting Mpilo) voordat ze naar de waterpomp
mogen;
-De Councillor controleert en houdt toezicht.
Afbeelding rechtsboven: de
folder in Shona.

Afbeelding links: Dorp 22A
krijgt voorlichting.

Het project kon worden
uitgevoerd dankzij geld uit
de nalatenschap van Bert
Nijhoff.
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8. Murimbika dorp

Het dorp Murimbika ligt in het noorden van Zimbabwe op
vele kilometers van de doorgaande weg.
Het dorp was aangewezen op de veraf gelegen “protected
well”.
Een beschermde put is een met de hand gegraven gat met
een betonnen afdekking en een afvoerplatform. Het water
is onveilig en onvoldoende.

Het rapport van het bodemonderzoek naar water in het dorp Murimbika gaf als conclusie: 67% kans op het
vinden van water bij boren. Vanwege de matige kans op het vinden
van water, zeker ook in vergelijking met de rapporten over de andere
dorpen en de hoge kosten van het boren en het installeren van een
Zimbabwe Bush Pump, heeft Mpilo
Foundation in 2019 besloten om
niet te boren in het dorp Murimbika.
In 2020 is opnieuw een
bodemonderzoek naar water
gedaan, met dezelfde uitkomst.
Overleg met de hydrogreoloog en
het boorbedrijf leidde tot de
interpretatie van 67% kans:
“waarschijnlijk is er water”.
Op 5 juni 2020 heeft Get Wet
Drilling Services geboord op de
“positive site”.
Het resultaat was geweldig: 1500
Liter water per uur!
Voldoende en veilig drinkwater dichtbij!

Dankzij de Jan! Foundation
heeft Mpilo Foundation de circa
300 inwoners van het dorp
Murimbika toekomstperspectief
gegeven.
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9. Twee scholen in Matabeleland, Zimbabwe
Een Zimbabwe Bush Pump voor Whitewater basisschool
Een zonne-installatie voor Mkhombo basisschool

Het project kon worden gerealiseerd dankzij een echtpaar dat anoniem wenst te blijven.
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10. Solar kits voor de dorpen ‘Hotel’ en ‘Romeo’.
Uitgevoerd door Joel Kasunungure.

Dit project is betaald uit de nalatenschap van Bert Nijhoff.
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11. I-DO project
Op de oproep van de studenten van het Erasmus Universiteit hebben 19 PI’s gereageerd. Zij (en wij) zijn
heel blij met deze respons. De twee student-coördinatoren van het project ‘I do’ hebben een selectie
gemaakt van 5 PI’s en Partin. Met deze selectie zullen de studenten aan de slag gaan. Thema’s zijn onder
andere fondsenwerving, organisatie en projectmanagement.
In het project ‘I do’ zetten studenten van de Erasmus Universiteit hun kennis en vaardigheden in om jullie
organisatie en projecten vooruit te helpen. De 5 nu geselecteerde PI’s zijn Friendship Foundation,
Foundation Jerome Damey, Mpilo Foundation, Niketan en Foundation Rhiza.
Het I-DO team heeft, in overleg met Mpilo Foundation, gekozen voor de volgende thema’s:
-Brand awareness
-Social Media
-Fundraising
-Internal structure of the Mpilo Foundation
-Execution of projects
Het project loopt door tot juni 2021.

18

12. Impact van de behaalde resultaten
Het aanleggen van de waterputten kent de volgende resultaten:
 Voldoende en veilig drinkwater voor de betreffende doelgroepen
 Minder ziekte als gevolg van vervuild drinkwater uit poelen en stroompjes;
 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;
 Landbouw zal betere resultaten opleveren, wat de voedselzekerheid ten goede komt;
 Minder sterfte van vee, een zeer belangrijke inkomstenbron.
Het aanleggen van elektriciteit bij de betreffende scholen (en elke school ontvangt 4 laptops) kent
de volgende resultaten:











Scholen kunnen voldoen aan de verplichting die de overheid stelt om ICT-onderwijs aan te bieden;
Op elke laptop staat basis software, inclusief een onderwijsmodule, Engelstalig, voor het
basisonderwijs.
Kinderen leren op beginnersniveau omgaan met een computer, een belangrijke vaardigheid om de
kans op doorleren en werk in de formele sector te vergroten;
Leerlingen maken (door internet) kennis met de wereld
Er is ’s avonds licht in twee klaslokalen;
Leraren ’s avonds lessen voorbereiden en nakijkwerk verrichten.
Examenmateriaal, studiemateriaal, leesmateriaal downloaden.
Avondonderwijs voor vrouwen/moeders, mannen (lezen, schrijven); de scholen kunnen voldoen aan
de wens van veel volwassenen in de gemeenschap om ook te leren werken met een computer en
zodoende alfabetisering en volwassenonderwijs stimuleren.
Stroom voor opladen van mobiele telefoons en laptops.
Veiligheid door licht ’s avonds, ’s nachts.

Tot slot, hartelijk dank aan de
vele donateurs, die het werk
van de Mpilo Foundation in 2020
mogelijk hebben gemaakt.
We hopen dat u donateur blijft in
2021. Het is daarom van groot
belang dat u bij vragen contact
met ons opneemt.
Albert Nijland
Februari 2021

@tekening door: Kees van Zanten
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