Jaarverslag 2020 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 2020
In 2020 zijn 6 studenten met ondersteuning van de stichting de opleiding verpleegkunde
gestart. Helaas is er grote vertraging opgetreden door de covid 19 uitbraak. Ook de school en
het naast gelegen ziekenhuis hebben hier onder geleden. Zambia heeft zo is opnieuw
gebleken grote behoefte aan verpleegkundigen.
Nadat in 2016 de school is platgebrand kon in 2019 de compleet heringerichte collegezaal met
stoelen, tafels en beeldschermen in gebruik worden genomen. Met dank aan de stichting.
Er wordt nog steeds gebouwd, er komen meer hostels en een broodbakkerij. Hier wordt straks brood
gebakken voor de school, ziekenhuis en het dorp.
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 was € 25.436.
We 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.

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 2020

Vaste donaties

€ 1.044

Actie/ verkoop

€ 1.137

Totaal inkomsten

€

2.181

Totaal uitgaven

€

9.242

Saldo 1-1-2019
Saldo 1-1- 2020

€ 13.054
€ 5.993

Donateurs en de stichting Mwanamwenge

maken een wereld van verschil...kleiner!
april 2021
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