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1. STICHTING MPILO FOUNDATION
1.1 Inleiding
Van 1984 tot 1987 werkte Albert Nijland, huidige voorzitter van de Mpilo Foundation in het Mpilo ziekenhuis te
Bulawayo, Zimbabwe. In dit universiteitsziekenhuis werkte hij op verschillende chirurgische afdelingen. In 1991
was Albert bovendien als Registrar-Lecturer verbonden aan de afdeling Algemene Heelkunde van de Medical
University of Southern Africa (MEDUNSA), nabij Pretoria, Zuid-Afrika. Als vrijwilliger is hij ook altijd verbonden
gebleven met Afrika. Als voormalig bestuurslid van de Our Energy Foundation is Albert intensief betrokken
geweest bij projecten in verschillende landen om scholen en klinieken te voorzien van zonne-energie, waardoor
een aanzienlijk hoger rendement uit zorg en onderwijs kan worden gerealiseerd.
In 2018 heeft Albert, met actieve betrokkenheid van Jaco van den Hoek en Berto Broeksema, de Stichting Mpilo
Foundation opgericht, met als doel om specifiek in Zimbabwe ondersteuning te bieden op het gebied van water
en energie.
1.2 Doelstelling en werkwijze
Mpilo betekent leven. Leven dat voor een belangrijk deel afhankelijk is van de bereikbaarheid van
basisbehoeften. Het is de doelstelling van de Mpilo Foundation om basisbehoeften als water en stroom beter
bereikbaar te maken. De stichting 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.
Onze werkwijze typeert zich door enkele basisprincipes:
◼◼

Kleinschalige aanpak met persoonlijke betrokkenheid
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 of gemeenschap waar we werken.

◼◼

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.

◼◼

Jaarlijkse bezoeken
Ieder jaar keren we (op eigen kosten) 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.
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1.3 Bestuur, Raad van Advies en vertegenwoordiging in Zimbabwe
Het bestuur van de Mpilo Foundation bestaat uit de volgende leden:
Albert Nijland			
Albertus Broeksema		
Gerrit Jacobus van den Hoek

voorzitter
penningmeester
secretaris

Conform de statuten ontvangt het bestuur geen beloning.
De Raad van Advies geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en bestaat uit verschillende
vakdeskundigen die vanuit hun eigen discipline een visie hebben op ontwikkelingssamenwerking en filantropie
die voor de stichting van belang kunnen zijn. In de Raad van Advies hebben zitting:
Anne Akkerman-Nijland		
kinderarts
Onno Akkerman 		longarts
Carien Vrij 			
namens Stichting Zuva Rabuda, werkzaam in Zimbabwe
Jan Gerard Gerrits		
directeur Move4Mobile
1.4 Impilo Zimbabwe Trust
Op 27 mei 2019 is in Zimbabwe (Bulawayo, advocaat Mr. David Coltart, senior partner Webb, Low & Barry,
Inc. Ben Baron & Partners) de Impilo Zimbabwe Trust opgericht. Deze rechtspersoon, volgens Engels en
Zimbabwaans recht, heeft een ‘Board of Trustees’ met vijf leden, die formeel verantwoordelijk is voor een
degelijke uitvoering van de projecten. Albert Nijland en zijn echtgenote Ellen, zijn lid van dit bestuur.
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2. SPOEDREPARATIE VAN DRIE WATERPUTTEN
2.1 Inleiding
Voor 2022 staat een project gepland voor rehabilitatie en aanleg van een aantal waterputten in het gebied
rondom Chikandakubi en Jambezi, in de regio Victoria Falls in Zimbabwe. De verschillende waterputten zijn
door Gift Sanyamahwe en Belinda Malandu in kaart gebracht en beoordeeld. Door hun onderzoek kan worden
bepaald waar putten gerehabiliteerd moeten worden, waar nieuwe putten moeten worden aangelegd en
hoeveel huishoudens baat hebben bij rehabilitatie of aanleg van een waterput. De benodigde onderdelen voor
rehabilitatie kunnen hierdoor ook van tevoren worden vastgesteld.
2.2 Noodkreet en spoedreparatie
Uit het onderzoek blijkt dat voor veel dorpen dringend een nieuwe of gerepareerde watervoorziening moet
worden gerealiseerd. Die urgentie bleek ook uit de noodkreet die Mpilo Foundation ontving van Chikandakubi
Primary School. Deze basisschool zat ineens zonder water, omdat zowel de waterpomp als de waterbron niet
langer gebruikt kon worden. Mpilo Foundation heeft daarom een spoedreparatie laten uitvoeren voor de
school, en tegelijk twee nabijgelegen waterputten in Batanani dorp 2 en Batanani dorp 4 & 5. In totaal zijn
er dus drie waterputten met spoed gerehabiliteerd,
2.3 Impact en vervolg
Door de rehabilitatie van de drie genoemde waterputten zijn 133 huishoudens voorzien van schoon (en
dus veilig) drinkwater. De basisschool telt 253 leerlingen en 7 personeelsleden, die ook gebaat zijn bij de
rehabilitatie. Deze drie putten zijn oorspronkelijk onderdeel van een groter project. Daarin zouden tien
waterputten worden gerehabiliteerd, of aangelegd, indien rehabilitatie niet mogelijk is. Mpilo Foundation
hoopt dit project voort te kunnen zetten in 2022, om nog meer huishouden te voorzien van drinkwater.
Beheer en continuïteit
Om de continuïteit van een herstelde pomp te garanderen, heeft elke begunstigde gemeenschap een
watercomité opgericht, met als uitgangspunt een meerderheid aan vrouwelijke leden, om afspraken rondom
sparen beter te borgen. Bij de start van het project betaalt elke familie $3 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, die ondersteuning biedt voor onderhoud van Bush Pumps en andere pompen.
2.4 Resultaten
De reparatie en rehabilitatie van de waterputten zal de volgende resultaten tot gevolg hebben:
◼◼
◼◼
◼◼
◼◼
◼◼

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
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BIJLAGE 1
Uitvoering in beeld gebracht
De drie waterputten die met spoed gerehabiliteerd zijn, bevinden zich in de regio Victoria Falls, in het gebied
rondom het dorp Chikandakubi. Het betreft de volgende waterputten:
Chikandakubi Primary School (57 huishoudens, 253 leerlingen en 7 personeelsleden)
Batanani Village 2 (46 huishoudens)
Batanani Village 4&5 (30 huishoudens)
Totaal: 133 huishoudens, 253 leerlingen en 7 personeelsleden.
Dat komt overeen met 1.058 personen.

BIJLAGE 1: UITVOERING IN BEELD

◼◼
◼◼
◼◼
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CHIKANDAKUBI PRIMARY SCHOOL
Name
Contact person
Phone number
GPS coordinates

lat.
long.

Previous state
Distance travelled by
women to fetch water
Current source of water
Number of people to benefit
Private boreholes

1

Chikandakubi Primary School
Leenet Ndlovu
0776088475
S18°8’2.466”
E26°4’17.328”
Pump too short, usually dries out
1 km
Same pump
57 households, 253 students, 7 staff members
0

School has electricity and a water reservoir installed . It is cheaper and effective if we provide an electrical
pump or solar pump , the school will have more water and easy access to water they could expand their
nutritional garden. Better sanitization for the student as they have access to clean running water any
time they need it.

BIJLAGE 1: UITVOERING IN BEELD

Work carried out: complete rehabilitation, 18 G.I pipes, 18Rods, complete Bush pump set, full apron .
Borehole has now been restored and is fully functional.
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BATANANI VILLAGE 2
Village name
Contact person
Phone number
GPS coordinates

lat.
long.

Previous state
Distance travelled by
women to fetch water
Current source of water
Number of people to benefit
Private boreholes

2

Batanani Village 2
Linos Shoko
0785008636
S18°8’27.558”
E26°3’22.51’’
Not functional
2 km
Community borehole 3km away next village
46 households
0

Borehole drilled in 1993 .all components old and worn out. Full rehabilitation is recommended as the borehole
was last rehabilitated 4 years ago with some of the components used to rehabilitate where second hand parts .
This community is in urgent need of functional water point.

BIJLAGE 1: UITVOERING IN BEELD

Work carried out: 18 G.I pipes installed, 18 Rods installed and complete set bush pump installed
Borehole has now been restored and is fully functional.
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BATANANI VILLAGE 4 & 5
Village name
Contact person
Phone number
GPS coordinates

lat.
long.

Previous state
Distance travelled by
women to fetch water
Current source of water
Number of people to benefit
Private boreholes

3

Batanani Village 4 & 5
Alfred Sithole
0774021484
S18°8’7.188’’
E26°4’37.428’’
Not functional (recently broke down)
3 km
Borehole on next village 2 km away
30 households
0

Borehole was Donated by another NGO (123 Action). Villagers are in serious need of water as they
currently walk very long distances to get water and during the rainy season they drink from nearby
stream bank (unsafe water)

BIJLAGE 1: UITVOERING IN BEELD

Work carried out: 18 G.I. pipes installed, 18 Rods installed, complete bush pump set installed, apron installed.
Borehole has now been restored and is fully functional.
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BIJLAGE 2

Assessments: 			

US$ 1.060,00

€ 977,79

Work & materials:
first payment:		
second payment:		

US$ 5.000,00
US$ 4.250,00

€4.533,63
€ 3.851,63

TOTAL: 			

US$ 10.310

€ 9.363,05

BIJLAGE 2: FINANCIËLE AFWIKKELING

Financiële afwikkeling
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BIJLAGE 3

BIJLAGE 3: REQUEST LETTER

Request letter

