Jaarverslag 2019 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 ANBI status.
Activiteiten in 2019
In 2019 hebben 4 studenten met ondersteuning van de stichting de opleiding verpleegkunde
succesvol afgerond. Ze gaan nu minstens drie jaar werken in de rurale gebieden in Zambia.
Daar is een grote behoefte aan verpleegkundigen.
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.
Gelukkig kon in 2019 de compleet heringerichte collegezaal met stoelen, tafels en
beeldschermen in gebruik worden genomen.
De uitgaven van de stichting die verband houden met de herinrichting van de school werden door
Wilde Ganzen met 50% verhoogd. Dat traject met de Wilde Ganzen is plezierig verlopen en
afgerekend. Totaal bedrag van de hele inrichting is € 25.436.

Helaas is aan het innen van statiegeld met medewerking van de AH vestiging in Epe een einde
gekomen. AH wil het statiegeld alleen nog aan plaatselijke doelen ten goede laten komen.
Wel doen we mee met sponsorKliks. Wil je bij het digitaal bestellen van artikelen of boeken ons
steunen, laat het ons weten. Het kost je niets.
In goed overleg met de school zijn we voorbereidingen gestart om te werken met een “Revolving
Fund”. Het fonds wordt gevuld doordat afgestudeerde verpleegkundigen hun studiekosten
terugbetalen. Daarmee kunnen steeds opnieuw studenten worden ondersteund.

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

Inkomsten en Uitgaven 2019

Vaste donaties

€ 829

Actie/ verkoop

€ 1096

Opbrengst
statiegeld AH

€ 1029

Totaal inkomsten

€

2954

Totaal uitgave

€

85

Saldo 1-1-2018
Saldo 1-1- 2019

€ 10.185
€ 13.054

Donateurs en de stichting Mwanamwenge

maken een wereld van verschil...kleiner!
mei 2020
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