Jaarverslag 2012 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.
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 2012
Het jaar 2012 stond in het teken van het bezoek van de First Lady van Zambia, Dr. Christina
Kaseba Sata. Dankzijde 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.
Zij heeft het benefiet concert van vrouwenkoor Hoge Nood/t luister als guest of honour
bijgewoond en mede daar haar aanwezigheid zet heeft het concert € 7000,- opgebracht! Ze
heeft zich met haar delegatie op het gebied van de volksgezondheid georiënteerd waardoor
waardevolle contacten zijn ontstaan.
In juli 2012 zijn 4 studenten geselecteerd die met ondersteuning van de stichting de opleiding
verpleegkunde onder bepaalde voorwaarden in Mpika in het noord oosten van Zambia kunnen
volgen.
Intensieve contacten zijn er met Medic (ontwikkelingshulp op medisch gebied) In Chinsala
zijn contacten met 2 ziekenhuizen die via Medic betere medische apparatuur en hulpmiddelen
zullen krijgen.

Zoals in 2011 kon met de manager van de AH vestiging in Epe bezoekers het statiegeld
doneren voor de stichting. In september zijn 6 AH medewerkers vertrokken naar Zambia. Ze
hebben daar een fantastische reis gemaakt. Ook hebben ze een ziekenhuisproject bezocht van
de Stichting Mwanamwenge. De armoede en de levensomstandigheden in het ziekenhuis
heeft hen diep geraakt. Ze hebben zelf ervaren hoe nodig onze hulp is die we mede dankzij
uw donaties kunnen bieden.
Last but not least zijn er trouwe donateurs die de stichting een warm hart toedragen.
.

Inkomsten en Uitgaven 2012
Inkomsten
Donaties
Verkoop diverse artikelen
Opbrengst diverse activiteiten

€ 1209,93
€ 182,07
€ 6512,01

Opbrengst statiegeld
Totaal

€ 2400,00
€ 10.304,01

Uitgaven, waaronder medische
hulpmiddelen en verzendkosten
Uitgave bank
Totaal

€

578,00

€
€

59,57
9666,44

De stichting Mwanamwenge is een kleine stichting maar…
maakt een wereld van verschil…kleiner!
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