
Jaarverslag 2021 Stichting Mwanamwenge  

 

De Stichting Mwanamwenge is een particuliere organisatie die op 27 mei 2010 is  

opgericht om te investeren in de ontwikkeling van gezondheidszorg  in Zambia.  

 

De stichting wil dit bereiken door het ondersteunen van jongeren die in de gezondheidszorg 

willen werken. We bieden de mogelijkheid om de kosten van opleiding te financieren. 

  

Contactpersoon is de ambassadeur van de stichting in Zambia, Abrahams Mwanamwenge.  

De stichting heeft de ANBI status. 

 

Activiteiten in 2021 

In 2021 hebben 6 studenten van de stichting ondersteuning gehad om de opleiding 

verpleegkunde te volgen. Ook dit jaar speelde de covid 19 uitbraak parten. De school en het 

naast gelegen ziekenhuis hebben hier last van gehad. Ons is bekend dat er tenminste één arts 

van het ziekenhuis is overleden. Opnieuw is duidelijk geworden dat er in Zambia een grote 

behoefte is aan verpleegkundigen.  

Helaas zijn de plannen voor de bouw van enkele hostels en een broodbakkerij op het terrein 

van campus bij de opleidingsschool in Chilonga door de pandemie vertraagd. Dankzij een 

aanzienlijke donatie kan wel extra onderhoud worden uitgevoerd.  Als gevolg van de 

pandemie is er in 2021 voor nieuwe studenten geen schoolgeld.  

Om extra inkomsten te verkrijgen doen we mee met sponsorKliks. Wil je bij het digitaal 

bestellen van artikelen of boeken ons steunen, doe het dan via sponsorkliks en vermeld onze 

naam MWANAMWENGE. Onze dank daarvoor!! 

In goed overleg met de school zijn we  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. 

In 2022 neemt de stichting voor wat betreft scholing van 28 weeskinderen de 

verantwoordelijkheid over de stichting Palanana die helaas moet worden opgeheven. Deze 

weeskinderen uit Palabana komen voor wat betreft de scholing onder de hoede van de 

stichting Mwanamwenge. Hiervoor komt vanuit de stichting Palabana nog een bedrag 

beschikbaar. We hopen dat de donateurs die de stichting Palabana jarenlang hebben 

ondersteund nu onze stichting gaan doneren. 

We zijn blij met de trouwe donateurs die de stichting een warm hart toedragen. 

Met grote dank aan die vaste donateurs en alle gulle gevers. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inkomsten en Uitgaven 2021 

 

Vaste donaties 

 

Donatie eenmalig 

 

 

Actie/ verkoop 

€  1.149 

 

€  9.000 

 

  

geen 

       

  

 

 

Totaal inkomsten €  10.149 

Totaal 

uitgavenschoolgeld 

bankkosten 

 

€   --  

€    123 

Saldo  30-12-2020 

Saldo 30-12- 2021 

€    5.993 

€  16.019 

 

Donateurs en de  stichting Mwanamwenge  

 

maken een wereld van verschil...kleiner!  

 

maart 2022 

 

Stichting Mwanamwenge,  

De voorzitter, Cilia Smit  

De secretaris, Annemieke Buiting  

Penningmeester, Vincent Smit 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


