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Stichting Mwanamwenge
De Stichting Mwanamwenge is een particuliere organisatie die op 27 mei 2010 is
opgericht om te investeren in de ontwikkeling van gemeenschappen in Zambia.
Doelstelling
De doelstelling van de Stichting Mwanamwenge is 'een bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van de gemeenschap in Zambia. De stichting wil dit bereiken door het
ondersteunen van lokale initiatieven en kleinschalige projecten op het gebied van
gezondheidszorg, landbouw, visserij en onderwijs.
De stichting levert haar bijdrage door het geven van materiële en financiële steun. Wij
vinden het belangrijk dat de lokale bevolking zelf een bijdrage levert aan de
ontwikkeling van de gemeenschap. Ook ondersteunen wij jong ondernemerschap door
hen de mogelijkheid te geven om een eigen initiatief te ontplooien.
Gebruik kan worden gemaakt van plaatselijke bekendheid van de ambassadeur van de
stichting in Zambia , Abrahams Mwenge Mwanamwenge en zijn echtgenote
Marjolein Smit.
Activiteiten in 2011
De voorbereidingen zijn in 2011 getroffen voor een belangrijk bezoek van de First
Lady van Zambia, Dr. Christina Kaseba Sata. Dankzij de persoonlijke contacten van
de stichting met een lid van het Vrouwenkoor Hoge Noodt was zij bereid met haar
delegatie in 2012 naar de Veluwe te komen.
Diverse projecten zijn in 2011 uitgevoerd. Een bloemlezing.






In maart 2011 is het eerste pakket verzonden naar de Chelstone Clinic waar ze
dringend behoefte hadden aan onder meer een suction machine (Slijm zuiger)
en stethoscopen. De stichting heeft deze medische onderdelen kunnen kopen
bij Medic (ontwikkelingshulp op medisch gebied). Voor rekening van de
stichting bleven ook de verzendkosten. Wel maakt de stichting voor het
vervoer zo veel mogelijk gebruik van een steeds groter netwerk van mensen
die Zambia bezoeken.
Memory, Tembo is 17 jaar oud en woont in Lusaka samen met haar moeder en
4 broertjes. Voor haar wordt het schoolgeld betaald en ze kan dankzij de
stichting in het verplichte schooluniform onderwijs genieten. Zij is de eerste
leerling die we ondersteunen en het doel is om in 2012 meer studenten te laten
starten. Voor selectie van studenten wordt gezocht naar samenwerking met
plaatselijke onderwijsmensen.
Het doel is dat studenten na hun opleiding zeker de eerste jaren in de regio van
herkomst gaan werken. Hiervoor wordt een contract opgesteld
Op de koopavond te gelegenheid van bij Koninginnedag zijn diverse spullen
verkocht waarvan het meeste tijdens bezoeken aan Zambia zijn meegenomen






Ook de Afrikaanse markt op de moederdagkoopavond in Epe was een succes
en leverde voor de stichting niet alleen inkomsten maar ook goodwill op
Twee deelnemers aan de Nijmeegse 4 daagse loop hebben zich laten
sponsoren. De opbrengst ging naar twee stichtingen, waaronder onze stichting
Met de manager van de AH vestiging in Epe kon voor een lange periode
worden afgesproken dat bezoekers het statiegeld kunnen doneren voor de
stichting
Last but not least zijn er enkele trouwe donateurs die de stichting een warm
hart toedragen.

De inspanningen en de in 2011 gekweekte goodwill hebben geleid tot verrassende
ontwikkelingen in 2012 waarvan u via de site van de stichting al kennis kunt nemen.
Inkomsten en Uitgaven 2011
Inkomsten
Donaties
Verkoop diverse artikelen
Opbrengst diverse activiteiten

€ 1010,00
€ 307,50
€ 659,85

Opbrengst statiegeld
Totaal

€ 1618,15
€ 3595,55 *

Uitgaven, waaronder medische
€ 1135,88
hulpmiddelen en verzendkosten
Uitgave bank
€ 14,34
Totaal
€ 1150,22 *
* In 2011 is geld ingezameld dat in 2012 uitgegeven wordt voor jongeren die de kans
krijgen om te gaan studeren voor verpleegkundige.
De stichting Mwanamwenge is een kleine stichting maar…
maakt een wereld van verschil…kleiner!
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