
 
 
Nieuwsbrief – Juli 2015  
 

“ … het kennen van de liefde van Christus  

die alle kennis te boven gaat” (Efeze 3: 18, 19) 

 
 

Nieuws voor onze donateurs en geïnteresseerden  
           

 
Gloria Chikoti op bezoek 
Op uitnodiging van haar zus Melody en haar partner Onne en Keesjan en Reinette van der 
Maas is Gloria Chikoti van 2 juni t/m 7 augustus op bezoek in Nederland. Zij heeft een pauze 
in kunnen lassen in haar studie psychologie aan de Universiteit van Zambia in Lusaka. Dit was 
gedaan naar aanleiding van psychische klachten. Tijd nemen voor rust en bemoediging, los 
van haar dagelijkse omgeving, leek verstandig, net als in 2006 met Sharon en Melody. 
 

Gloria: “Hello. My time in Holland has been filled with love, joy 
and good times. I have been able to see some beautiful sites 
as well as famous buildings such as the wind mills. I attended 
a Fatherheart Conference in Amsterdam with Keesjan. Being 
in Holland has taught me a lot. Firstly, it has taught me to be 
myself and it has also stressed the importance of love. 
Secondly, it has also taught me that development is possible 
with hard work and skills. I hope to carry these lessons with 
me and put them into practice when I get back to Zambia.  
I want to take this opportunity to thank all those that 
partcipated in sponsering my  secondary and A level 
education. The results of that have enabled me to get 
accepted at the University of Zambia. I majored in the  study  

Gloria and Melody        of Psychology. Being at the  University  of  Zambia   has  not  
    been  easy, but  through  God’s  grace and  hard work,  I was 

able  to complete  my first year at  UNZA. Unfortunately, due a psychological break down, I 
have had to withdraw from the University temporarily. I do not want to give up and so my goal 
apart from seeking the kingdom of God and his righteousness, is to complete my bachelors 
degree and work as a counsellor. Thankyou to all those that made this trip possible for me. I 
am grateful.  

   God bless you all. Bye. “ 
 
 

George en Mary gaan afstuderen  

 

De komende maanden zullen de vrijwilligers George en 
Mary de laatste vakken doen voor de afronding van hun 
gesponsorde voltijdsopleiding tot docent. Hiermee wordt 
drie jaar investeren in goede gediplomeerde 
leerkrachten op Agape afgesloten die dan vanaf 2016 
gewoon betaald worden door de overheid. Dat levert een           George        Mary 
verbetering in kwaliteit en continuïteit op.  
Als alles volgens verwachting verloopt kunnen we u met de volgend nieuwsbrief beelden van 
een geslaagde George en Mary te laten zien. Wij hopen vanaf 2016 andere vrijwilligers een 
opleiding op afstand te geven: hierdoor kunnen we hetzelfde bereiken met lagere kosten. 
 

 



Agape school 

 

De afgelopen maanden heeft Agape School voor 
haar huidige driehonderd leerlingen het onderwijs 
kunnen verzorgen met zes vrijwilligers en het 
schoolhoofd Elisabeth. De gemeenschap heeft een 
maandelijkse vergoeding voor de vrijwilligers en de 
kosten voor schoolmaterialen kunnen opbrengen 

door inkomen genererende activiteiten. De nieuwe 
gaarkeuken is klaar en zorgt dagelijks voor een maaltijd 
voor de leerlingen. De maanden juni en juli zijn echter 
vaak moeilijk doordat inkomsten vanuit de nieuwe oogst 
nog even op zich laten wachten. De afgelopen tijd heeft 
Agapeschool zijn eigen debatteam en worden HIV 
lessengegeven. Er zijn zes toiletten gebouwd, zodat de 
leerlingen en docenten op school naar hygiënische 
toiletten kunnen: veel nieuwe ontwikkelingen!          De laatste toiletten juli 2015 
 

CHE in actie voor afbouw Agape School 
Bestuurslid Florian Zoet heeft het voor elkaar gekregen dat 
de Christelijke Hogeschool Ede hun goede doel  project 
voor eerstejaars in augustus wijden aan Agape School. Dit 
zal een hart onder de riem steken van de vrijwilligers, die zo 
hard werken aan het onderwijs van de weeskinderen van 
Mkushi. Met de opbrengst verwachten we dat het 
stukadoren, glaszetten, verven en de bouw van de kluis 
afgerond kan worden, zodat het schoolgebouw binnenkort 
helemaal af zal zijn.  

 
Dankzij dit alles kan Mutende het project 
Schoolgebouw Agape afronden en zich de komende 

jaren volledig richten op projecten die de 
verzelfstandiging van Agape School mogelijk maken. 
Hierbij denken we aan het scholen van meerdere 
vrijwilligers, waardoor de overheid  salarissen zal 
betalen, en het investeren in meer inkomen 
genererende activiteiten, uitgevoerd door de Parents 
Teachers Association.  
        Enkele leerlingen van Agape School 

 
Wij danken u voor uw steun de afgelopen tijd. Wij hopen dat u de komende maanden ook aan 
een van onderstaande projecten wilt bijdragen. Wilt u aan een specifiek doel geven geef dat 
dan aan bij uw overmaking en uw gift gaat dan voor de volle 100% naar zijn bestemming. 
 

Projecten: 
► Opleiding George en Mary      ► Afwerking gebouw Agape school 
► Seed for feed:  opvang wezen in Miloso   ► Transport voor de gaarkeuken Agape School 
► Weduwen en wezenfonds Miloso      ► Kookmaterialen voor de gaarkeuken 
  
 
Namens het bestuur van Mutende, 
 

 

Keesjan van der Maas 
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