
 

 

Jaarverslag 2013  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 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 en 

zijn echtgenote Marjolein Smit.  

 

Activiteiten in 2013  

 

In 2013 volgden 7 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. 

In december hebben leden van de stichting de opleidingsschool in Mpika bezocht. Ze werden 

welkom geheten door de tutor Sr. Kabonga. Na het bevestigen van de afspraken over de 

huidige 7 studenten en de volgende 10 nieuwe studenten kregen ze een rondleiding in de 

school. Ook is er een gesprek geweest met een van de studenten. Hij was  erg blij dat hem 

deze kans is geboden. Hij ziet er naar uit om in juli, na zijn diplomering, in zijn dorp aan de 

slag te kunnen.  

In Ilondola heeft de stichting een waterpomp, een moneymaker, gegeven aan Mutali. Met 

deze pomp kan hij zijn land het hele jaar besproeien. Zo kan hij geen 3 maanden maar 12 

maanden per jaar groente verbouwen. Dit geeft hem een goed inkomen wat hij en zijn gezin 

met 4 kinderen hard nodig heeft. Afgesproken is dat hij na 1 jaar de helft van de kosten  

terug zal betalen. 1 pomp kost € 135,-. 

Intensieve contacten zijn er met Medic Apeldoorn (ontwikkelingshulp op medisch gebied) en 

TZG in Hengelo.  In Chinsali zijn er contacten met het Chinsali District Hospital en in 

Chilonga met het Our Lady’s Hospital die via Medic betere medische apparatuur en 

hulpmiddelen krijgen. Dankzij contacten met “TZG over zee” konden in december twee 

containers - met een financiële bijdrage van de stichting-  met medische apparatuur worden 

gevuld. In maart zullen de containers in Tanzania aankomen waarna ze per vrachtauto naar 

Mpika worden gebracht. 

 

In juni heeft Cilia een presentatie gegeven voor de Rotary en Inner Wheel Epe over het werk 

van de stichting. Hierna is de Stichting Mwanamwenge aangewezen als goed doel voor het 

Rotary- Inner Wheel nieuwjaarsconcert 2014 

 



 

 

Net als 2012 kon met de  manager van de AH vestiging in Epe  bezoekers het statiegeld  

doneren voor de stichting.  

Last but not least zijn er trouwe donateurs die de stichting een warm hart toedragen. 

.  

Met grote dank aan statiegeld-donateurs-, vaste donateurs en alle gulle gevers. 

 

 

 

Inkomsten en Uitgaven 2013  

 

Donaties €  724,05 

Verkoop diverse 

artikelen 

€  150,25 

Opbrengst diverse 

activiteiten  

 

€ 2169,50 

Opbrengst statiegeld 

 
€ 2350,55 

 

 

 

 

Uitgaven, waaronder 

collegegeld 7 

studenten 

€ 4515 

Uitgave bank  

 

€ 39,82 

 

Totaal inkomsten € 5394.35 

Totaal uitgave € 4554,82 

 

Overschot 2013 

 

€ 839,53 

 

 

De stichting Mwanamwenge is een kleine stichting maar...  

 

maakt een wereld van verschil...kleiner!  

 
 20-02- 2014 

 

Stichting Mwanamwenge,  

De voorzitter, Cilia Smit  

De secretaris, Annemieke Buiting  

De penningmeester, Vincent Smit 

 
 

 


