
 

                                                                                                                                                            

Verslag van het bestuur van Stichting Mago over 2016 

 

Het bestuur kwam in 2016 vier keer bijeen.  In een intensieve communicatie tussen de secretaris, de voorzitter  en 

Wycliffe Mwale, directeur van Mago Youth Polytechnic, werd veel waardevolle informatie uitgewisseld. Op basis van 

de  rapporten van Wycliffe Mwale heeft het bestuur voortdurend kunnen afleiden dat de Mago Youth Polytechnic 

prima functioneert, vooral door de inzet van de leiding en de staf van de school. 

Van de studenten die na twee jaar deelnemen aan het eindexamen legt 96 % het examen met succes af. 

Een kritische kanttekening wordt geplaatst bij de NGO board; enkele leden binnen deze board hebben naar de 

mening van het bestuur niet goed gefunctioneerd. In 2018 zal voor drie leden van de local board een opvolger 

worden gezocht. 

 

De ombouw van het voormalige vrijwilligershuis naar Guesthouse is in 2016 niet afgerond; doelstelling is om in mei 

2017 de ombouw te hebben voltooid. 

 

Ingevolge het plan om de continuïteit van het stichtingsbestuur te waarborgen is met ingang van 2016 een nieuw, 

verjongd bestuur aan de slag gegaan. Helaas werd in de loop van 2016 voor twee nieuwe , jonge bestuursleden 

duidelijk dat de bestuursfunctie niet kon worden gecombineerd met de werk en privé situatie. Naar aanleiding 

daarvan is Fred Huurman, oud bestuurslid, gevraagd (weer) in het bestuur plaats te nemen als voorzitter; verder zijn 

drie nieuwe aspirant bestuursleden aangetreden. In het tweede halfjaar van 2017 zal een wederzijdse evaluatie 

plaatsvinden en zullen de diverse functies worden herverdeeld. 

 

In 2016 is besloten om de naam van de stichting te wijzigen in Stichting Mago en in aansluiting daarop een nieuwe 

website te bouwen. 

 

Tenslotte wil het bestuur alle sponsors hartelijk bedanken voor de ondersteuning en financiële bijdragen waardoor 

ons werk in Mago ook in 2016 weer mogelijk is gemaakt. 

 

Namens het bestuur,        Limmen, mei 2017 

 

Fred M. Huurman, 

voorzitter 
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