
VERSLAG 2018 VAN HET BESTUUR VAN DE STICHTING MAGO

Het jaar 2018 werd gekenmerkt door een droevige gebeurtenis: in augustus is Jan Suurland, onze
secretaris, na een ernstige ziekte overleden. Jan werd zowel binnen ons bestuur als in Mago
gewaardeerd om zijn grote inzet en betrokkenheid. Wij denken met dankbaarheid terug aan alles
wat Jan voor onze stichting en Mago heeft betekend. Ad Soetebier heeft de taak van secretaris nu op
zich genomen.

In 2018 zijn twee nieuwe bestuursleden toegetreden : Berry van Teeffelen en Gerda Immerzeel.
Berry houdt zich inmiddels met succes bezig met het verzorgen van de sponsoring van noodlijdende
studenten en de social media. Gerda is vooralsnog algemeen bestuurslid.

Het bestuur kwam in 2018 vier maal bijeen en er waren ook weer intensieve contacten (email en
telefonisch) met Mago, vooral met  de directeur Wycliffe Mwale. Cornelis Klomp en Fred Huurman
hebben Mago ook bezocht.

De algemene gang van zaken in Mago was goed. De examen resultaten van de  Mago Polytechnic
school blijven onverminderd goed en  het voedselprogramma is ook weer goed verlopen. De
opvolging van drie leden van de local board is nog niet afgerond maar er is sprake van voortgang.

Het project  solar voor de grondwaterpomp is met succes gerealiseerd. De aanleg van viskweekvijver
en de kippenfarm is weliswaar uitgevoerd maar deze projecten hebben nog niet tot het verwachte
resultaat geleid.

Een veelbelovend nieuw project is de ontwikkeling van de smokeless cooker.  De eerste
proefmodellen zijn vervaardigd en zien er veelbelovend uit. Door de inzet van de smokeless cooker in
hutten en huisjes is het koken op open houtvuur verleden tijd. Positieve effecten zijn minder
ademhalingsproblemen bij vrouwen en jonge kinderen en een continu opleidingsproject voor de
Polytechnic . Als de cookers gaan worden geproduceerd betekent dit ook inkomsten voor de school.

Tenslotte is besloten om op het terrein van de school een hostel voor de meisjesstudenten te gaan
bouwen. Op dit moment zijn 35  meisjesstudenten ondergebracht in een voormalig leslokaal. In
verband hiermee is een bedrag ad € 30.000 gereserveerd.

Het bestuur wil alle sponsors hartelijk bedanken voor de bijdragen waardoor ons werk in Mago in
2018 weer mogelijk werd.

Namens het bestuur,

Fred Huurman Limmen, juni 2019


