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Het Seed for Feed project 
Wezen zoals Blessing en Eston kunnen dankzij het Seed for feed Project 
naar Miloso Primary School. Mutende steunt voor dit project 22 gezinnen 
waar de weeskinderen worden opgevangen in natura met zaaizaad en 

kunstmest om met de oogst deels zichzelf te kunnen voeden en deels 
met verkoop het schoolgeld te kunnen betalen. De Open Hof kerk uit 
Maarssen heeft een deel van haar jaarlijkse Bazar opbrengst aan dit 

project gedoneerd. Een jaar naar school gaan voor een kind kost 150 
euro voor het zaaizaad en de kunstmest. Doet u ook mee? 

        Eston                               Blessing 
 

Schoolbanken, cholera-hygiëne en verf op Agape School in Mkushi 
Dankzij de kerstmusical van het Corderius 
College uit Amersfoort in december jl. en een 

grote particuliere gift konden een lasser en een 
timmerman in februari aan de slag om 54 dubbele 
schooltafels voor drie lokalen te maken. Tot nu 

toe moesten de meeste leerlingen op de grond 
hun lessen krijgen, maar dat is nu verleden tijd! 

 

Mutende wil de komende maanden graag de kosten dekken voor het opzetten 
van een hygiëne-unit bij de school i.v.m. het choleragevaar in Mkushi. 
Daarnaast zijn door de cholera rond Mkushi de inkomsten van de Agape-
ouders op de markt drastisch gedaald, waardoor hun donaties aan de 

vrijwilligers ver achter zijn gebleven en deze nu uit hun huis gezet dreigen te 
worden. Mutende wil de vrijwilligers in deze moeilijke tijd een hart onder de 
riem steken en zoekt hiervoor eenmalige sponsors. 

 
Agape school heeft inmiddels de beste doorstroomcijfers van Mkushi 
en draait ondanks de dagelijkse Zambiaanse uitdagingen goed. Er ligt 

nog een oude toezegging om ook de kosten voor het verven te 
dekken, zodat de kinderen in een fraai en vrolijk gebouw kunnen 
werken. We zoeken ook hiervoor nog sponsors; wellicht iets voor u? 
 

Dank u wel voor uw interesse in de projecten van Mutende. Weet dat 
uw gift altijd voor de volle 100% naar zijn bestemming gaat. 
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