Jaarverslag 2016 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 stichting wil dit bereiken door het ondersteunen van lokale initiatieven en kleinschalige
projecten op het gebied van gezondheidszorg 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. Gebruik kan worden gemaakt van plaatselijke bekendheid van de
ambassadeur van de stichting in Zambia, Abrahams Mwanamwenge. De stichting heeft de
ANBVI status.
Activiteiten in 2016
In 2016 volgden 15 studenten met ondersteuning van de stichting de opleiding
verpleegkunde. Ze zullen na afronding van de driejarige studie minstens drie jaar gaan
werken in de rurale gebieden in Zambia. Daar is een grote behoefte aan verpleegkundigen.
11 Studenten zijn begonnen aan het laatste jaar en 4 studenten zijn door naar het tweede jaar.
Kapsalon Puur heeft tijdens het 25 jarig jubileum € 1000 opgehaald voor de stichting.
In april / mei hebben Harry Franke en Gert Lokhorst hun Fietstocht naar Santiago de
Compostella gekoppeld aan een actie voor de stichting met als opbrengst € 3705. Een
geweldige prestatie. Architecten bureau Grunstra in Bolsward doneerde uit de personeelspot
€ 300. Een familie doneerde een bedrag omdat ze een leuke prijs hadden gewonnen.
Helaas is op 1 oktober 2016 de gehele school in de as gelegd. Inclusief de studentenkamers,
de keuken, de eetzaal, de kantoorruimte, de bibliotheek en de oefenruimtes met al het
oefenmateriaal. Er zijn gelukkig geen gewonden en alle studenten konden op tijd hun kamer
verlaten. Wel zijn ze alle persoonlijke bezittingen kwijt.
De 11 studenten die eindexamen moeten doen zijn overgeplaatst naar Livingstone, 1000 km
van de oude school verwijderd. De andere 4 studenten zijn overgeplaatst naar scholen in de
omgeving. In januari zijn ivm de brand geen nieuwe studenten gestart.
In december hebben we een grote actie gehouden om geld voor de nieuwbouw van de
school bij elkaar te krijgen. We willen graag de materialen voor de oefenlokalen verzamelen
en bekostigen.
Aan de december actie ieder steentje is er eentje hebben velen een bijdrage geleverd. We
noemen keurslager Horst met de verkoop van rollades € 650 , de familie Tenkink met de
verkoop van kerstbomen € 450.
Net als in 2015 konden, met medewerking van de manager van de AH vestiging in Epe,
bezoekers het statiegeld doneren voor de stichting. Helaas is 2016 het laatste jaar dat de
volledige opbrengst van het statiegeld naar de stichting gaat. AH richt zich nu meer op

plaatselijke doelen zoals o.a. de voedselbank. Jammer maar 4 x per jaar mogen we 1 maand
het statiegeld innen..
Last but not least zijn er trouwe donateurs die de stichting een warm hart toedragen.
Met grote dank aan de statiegeld donateurs, de vaste donateurs en alle gulle gevers.
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