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“ Want bij U is de bron des levens  
   in uw licht zien wij het licht”   (Psalm 36:10) 

 
 
Nieuws voor onze donateurs en geïnteresseerden  

 
 

Twee nieuwe vrijwilligers van Agape School naar de PABO  

Het bestuur heeft besloten vanaf januari 2016 de 

twee volgende trouwe vrijwilligers te sponsoren 
voor een opleiding tot leerkracht. Dit zijn Richard 
en Webster. Wij hopen mensen te vinden die 

deze twee gouden krachten van Agape School 
willen steunen  voor  hun onderwijsbevoegdheid.      

         Webster  Mutende  kreeg  de  sponsoring  van George en        Richard  

Mary voor elkaar door te putten uit de algemene  
middelen.  George is klaar met de opleiding en wacht op zijn cijfers. Mary rond haar opleiding 
af in de loop van 2016 aangezien ze vertraging opliep vanwege zwangerschap. 
 

Grote opbrengst CHE actie 
Bestuurslid Florian Zoet heeft het voor elkaar gekregen dat de Christelijke Hogeschool Ede 

hun goede doel  project voor eerstejaars in augustus heeft gewijd aan Agape School. Dit is 
een bedrag van €5445 geworden! Dit maakt het mogelijk dat Mutende tijdens de werkreis in 

2016 het project bouwproject Agape School kan afronden en zich de 

komende jaren volledig kan richten op projecten die de verzelfstandiging 
van Agape School mogelijk maakt. 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.  
 

Werkreis juli 2016  

De bestuursleden Ruben en Keesjan gaan op 
werkreis naar onze projecten in juli 2016. Dit 
keer gaan er drie tot vijf enthousiastelingen 

mee om twee weken samen te werken met de 
lokale medewerkers en om het bouwproject 

Agape school 

af te ronden. Er wordt gewerkt aan een lange termijn 
onderhoudsplan. We doen mee met het onderwijs en 
sportactiviteiten en we willen een teambuildingsactiviteit 
vorm geven. De reis en verblijfskosten worden zelf 

opgebracht. We hopen zo een wederzijdse bemoediging te 
zijn voor ieders inzet voor de wezen van Mkushi.  

 



Emmanuel Chikoti kan economie gaan studeren 

Er heeft zich een groepje donateurs gevormd rond de jongste Chikoti; 
Emmanuel. Zij helpen hem via Mutende door zijn opleiding te bekostigen. 
Emmanuel is geaccepteerd voor de studie economie aan de Zambian 

Catholic University in Kalulushi. Hij heeft lekker de wind in de zeilen na 
enkele jaren van relatieve stilstand. Het sponsoren van de kinderen van 
Joseph en Melanie Chikoti is de eerste reden waarom Mutende in het leven 
is geroepen in het jaar 2000 en Mutende is blij dat hij nu ook goed op gang 

komt. Er zijn nog enkele donateurs nodig om de kosten voor de komende 
vier jaar te dekken. Van harte aanbevolen! Hij schrijft: “I just wanted to formally say thank you 
for everything that Mutende has done for me and my family. You have all been so good to us. 

The sponsorship to University is probably something I hold as close to my heart as anything. 
 May God bless you all.” 
 

Extern project student in Costa Rica 
De vriendengroep die in het verleden via Mutende de student 

Lawrence in Afrika heeft gesteund wil graag nu de oudste zoon 
van een gezin in Samara in Costa Rica steunen voor zijn 
docentenopleiding Spaans. Vader en zoon organiseren dolfijnen 

en schildpadden tours voor toeristen. De opleiding is nodig om 
buiten het toeristenseizoen het gezin in levensonderhoud te gaan 
voorzien door Spaanse les te gaan geven aan buitenlanders. 
De eerste twee semesters heeft hij goed afgesloten. Aangezien dit 

past bij de doelstelling van Mutende en de goede ervaring van de vorige student gaat Mutende 
hierop in. De vriendengroep draagt zorg voor de financiering, waardoor dit niet op de projecten 
van Mutende drukt. 

Bedankt Coco! 
Na vijf jaar actief te zijn geweest met folders, 

Facebook, de site en de nieuwsbrief stopt 
Coco Heitink (linksboven op de foto) met 
bestuurswerk voor Mutende. Door de veelheid 

van haar andere vaste activiteiten moest ze 
prioriteiten gaan stellen. Ze blijft betrokken en 
zal de projecten van Mutende een warm hart 

blijven toedragen. We wensen haar veel geluk 
en succes!  

 
                   Al eens gedacht aan periodiek  
                       geven?  Het maakt onze planning                    
              een stuk gemakkelijker 
 

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. We 
wensen u een voorspoedig 2016! 
 

Projecten: 
► PABO-opleiding Richard en Webster    ► Afwerking gebouw Agape school 
► Seed for feed:  opvang wezen in Miloso   ► Gaarkeuken Agape School 
► Weduwen en wezenfonds Miloso      ► Opleiding Emmanuel Chikoti 
  
 
Namens het bestuur van Mutende, 
 

Keesjan van der Maas 
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