Jaarverslag 2015 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 2015
In 2015 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.
In augustus 2015 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 11 studenten en de 4 nieuwe studenten die in januari 2016 zullen starten is er
gesproken met 9 van de 11 leerlingen. Mede door de aanwezigheid van Abrahams was het ijs
snel gedooid er werden er veel vragen gesteld. Voor de studenten was het eerste contact met
de bestuursleden. Het statiegeld systeem was voor de studenten een bijzonder verhaal.
Zambia ligt bezaaid met lege flessen. In Nederland verdient de stichting juist hier geld mee.
De leerlingen zijn de donateurs zeer dankbaar en ze bidden voor hun welzijn. In juni zijn 3
studenten afgestudeerd. Ook is er een persoonlijk gesprek geweest met één van hen. Hij was
erg blij dat hem deze studiekans is geboden. Hij zag er naar uit om in oktober in zijn dorp
aan de slag te kunnen.
De stichting heeft vooral dankzij de unieke opbrengst van het Rotary- Inner Wheel
nieuwjaarsconcert in 2014 ook in 2015 extra studenten nog studie mogelijkheden kunnen
bieden. Door de extreem lage waarde van de kwacha ( munteenheid Zambia) is besloten de
studiekosten voor 11 tweedejaars studenten te betalen voor 2 studiejaren.
In Lusaka volgt Chansa extra rekenles, ze wil graag toegelaten worden aan de opleiding voor
verpleegkunde. Helaas waren haar wiskunde cijfers te laag. De stichting betaalt haar bijles.
Net als in 2014 konden met medewerking van 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, de vaste donateurs en alle gulle gevers.

Inkomsten en Uitgaven 2015
Donaties
Verkoop diverse
artikelen
Opbrengst diverse
activiteiten

€ 2.111.49
€
57.50

Opbrengst statiegeld

€ 2.892.88

Uitgaven,
studiekosten
studenten 2 jaar
Kayula foundation
Overig bijles
Uitgave bank

€ 14.900
€
€
€

601.66
245.00
120.03

Totaal inkomsten

€

5.268.57

Totaal uitgave

€ 15.866.69

Saldo 1-1- 2015
Saldo 1-1-2016

€ 15.421.02
€ 4.822.90

€

206.70

De stichting Mwanamwenge is een kleine stichting maar...

maakt een wereld van verschil...kleiner!
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