Jaarverslag 2017 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, landbouw 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 Mwanamwenge. De
stichting heeft de ANBVI status.
Activiteiten in 2017
In 2017 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.
Dit jaar zijn 11 studenten afgestuurd!
Zoals bekend is op 1 oktober 2016 de gehele school in de as gelegd. Inclusief de
studentenkamers, keuken eetzaal, kantoorruimte , bibliotheek en de oefenruimtes met alle
oefenmateriaal. Er zijn geen gewonden gelukkig en alle studenten konden op tijd hun
kamer verlaten, wel zijn ze alle persoonlijke bezittingen kwijt. De al in 2016 ingezette
acties om geld voor de school bij elkaar te krijgen zijn voorgezet.
Er zijn verschillende acties geweest. Zo heeft een Nederlandse verpleegkundige die in het
ziekenhuis bij de school heeft gewerkt bij familie en vrienden € 650 opgehaald. Na een
strenge selectieprocedure in 2017 is het de stichting gelukt om na het nieuwjaarsconcert
2018 van Rotary en Innerwheel weer een mooi bedrag mogen bijschrijven. Ook in 2017
hebben we met medewerking van de AH vestiging in Epe, 4 maanden lang het statiegeld
ontvangen.
Er kon een samenwerkingsverband worden aangegaan met Wilde Ganzen. De uitgaven van de
stichting die verband houden met de herbouw van de school worden door Wilde Ganzen met 50%
verhoogd.

Last but not least zijn er trouwe donateurs die de stichting een warm hart toedragen.
Met grote dank aan statiegeld donateurs, de vaste donateurs en alle gulle gevers.

Inkomsten en Uitgaven 2017

Vaste donaties

€

839,00

Actie
verkoop

€
€

2.924,33
99,90

Opbrengst statiegeld

€

884,25

€

2.885,00

€

3.289,00

Uitgave bank

€

71,64

Totaal inkomsten

€

4.747,48

Totaal uitgave

€

5.926,66

Saldo 1-1- 2016
Saldo 1-1-2017

€ 14.950,18
€ 13.771,00

Uitgaven,
studiekosten
studenten
oefenmateriaal

Donateurs en de stichting Mwanamwenge

maken een wereld van verschil...kleiner!
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