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Sharon, Gloria en Emmanuel Chikoti       

Reinette en Keesjan zijn afgelopen zomer op werkbezoek geweest bij 

Miloso, Agape School en Sharon, Gloria en Emmanuel Chikoti. Zo werd de 

band, visie en communicatie weer vernieuwd en versterkt.              

Miloso                    
Het was een historisch moment om met Emmanuel en Gloria op het enorm 

gegroeide Miloso Training Center rond te lopen. Toen zij klein waren werd hun 

vader’s visie voor de nood van de kwetsbaren van Miloso geboren, maar hij en 

zijn vrouw stierven voortijdig. Inmiddels heeft zijn opvolger Michael Tembo met 

vele partners Joseph’s visie gedeeld en waargemaakt. Mutende steunt het 

deelproject Seed for Feed waardoor 22 wezen lokaal verzorgd en onderwezen 

worden. Reinette sprak met Knowledge, een van de 22 wezen, een slimme 

jongen die graag zijn VWO zou willen halen.  

Agape School en de nieuwe gekwalificeerde vrijwilligers       
Door het recente verbod van de regering op 

ongekwalificeerde leerkrachten en de goede werksfeer op 

Agape School zagen Reinette en Keesjan dat er een 

nieuwe generatie vrijwilligers actief is op Agape School. 

De harde kern Webster, George, 

Mary en Rodwell is nu o.a. 

aangevuld met schoolhoofd 

Mulyunda die erg betrokken en 

vol initiatief overkomt. De 

nieuwe schoolbanken, pomp en 

toiletten die afgelopen jaar zijn gerealiseerd functioneren goed. Het cholera 

gevaar van dit voorjaar is geweken en Mkushi is gespaard gebleven. De Agape 

School-gemeenschap zit ondanks de vele uitdagingen van het dagelijks leven 

goed in het zadel en zorgt inmiddels van goed onderwijs voor 

425 leerlingen uit Mkushi met een zeer kwetsbare 

achtergrond.  

De leerling Audrey Kafwampu verwoorde de dank van Agape leerlingen als volgt: 

“Mutende has been our pillar. The help coming from you is very special to us, because 

the building has made many pupils in our communities to access a nearby school. This 

has made more pupils to pass exams and proceed to higher grades in different 

secondary schools”  

Er zijn enkele nieuwe kleine Agape-projecten voor de wezen van Mkushi waar Mutende direct steun kan 

bieden en we zijn dringend op zoek naar sponsors en fondsen. Doet u mee? 

Dank u wel voor uw steun en interesse in de projecten van Mutende. Weet dat uw gift altijd voor de volle 

100% naar zijn bestemming gaat. 
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De leerkrachten 

Audrey Kafwampu 

Een selfie met Knowledge 
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