
 

 
 

      Jaarverslag 2015  
 

Het jaar 2015 heeft de onderstaande projecten van Mutende verwezenlijkt zien worden.  
 
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, bleek 
verstandig en met financiele hulp via Mutende kan zij dit  
 

De Christelijke Hogeschool Ede heeft hun eerstejaars 
goede doel  project à €5445 gewijd aan Agape School. 
Hierdoor kan Mutende tijdens het geplande 
werkbezoek in juli 2016 het project bouw Agape 
School afronden. In 2015 is het stukadoorswerk en de 
bouw van de kluis reeds volbracht en het glas voor in 
de ramen is aangeschaft. Het voedselprogramma voor 
de dagelijkse maaltijd van de leerlingen van Agape school heeft het hele doorgang gevonden. 

 
Er heeft zich in 2015 een groepje donateurs gevormd rond de jongste Chikoti; 
Emmanuel. Zij helpen hem vanaf januari 2016 via Mutende door zijn opleiding te 
bekostigen. Emmanuel is geaccepteerd voor de studie economie van vier jaar aan de 
Zambian Catholic University in Kalulushi. 
 

Het Seed for Feed programma voor 22 weeskinderen in Miloso is onverminderd 
doorgegaan in 2015, waarmee deze wezen en het gezin waarin zij opgroeien 
zichzelf van voedsel en de betaling van onderwijskosten konden voorzien. 
 
De bestuursleden Ruben en Florian presenteerden in november de 
resultaten van de 2014 gewonnen de SISAB+ prijs van de gemeente 
Stichtse Vecht voor het project “Toiletten voor Agape school”. Ruben en 
Florian kwamen vervolgens op de Maarsense radio met een interview over 
het project Agape School en een artikel verscheen in de VAR. Door hevige 
regen en modderstromen zijn echter eind 2015 twee toiletten ernstig 
beschadigd. Het herstel werd al gestart in 2015, bekostigd door Mutende. 
 

De Agape vrijwilligers George en Mary deden hun laatste jaar van hun 
opleiding tot leerkracht op kosten van Mutende. George is klaar en 
Mary moet nog een semester doorgaan in 2016 vanwege vertraging 
door zwangerschap.  Aangezien de opleiding van de vrijwilligers 
George (l) en Mary (r) vrijwel afgerond is, heeft het bestuur  besloten 
vanaf januari 2016 de twee volgende trouwe vrijwilligers te sponsoren 
voor een opleiding tot leerkracht: Webster en Richard.  

 
Lawrence Mbugua werd voor het laatste jaar gesteund via Mutende, waarmee dit onderwijsproject is 
afgerond.  
 
Mutende nam in de persoon Keesjan van der Maas plaats in de 
voorbereidende commissie voor de Zambiadag 2016 van het 
Platform Zambia,die in Amersfoort gaat plaatsvinden op het 
Corderius College. 
 
Na vijf jaar actief te zijn geweest met folders, Facebook, de site 
en de nieuwsbrief stopt Coco Heitink met bestuurswerk voor 
Mutende. 
 
Er is vier keer vergaderd en in augustus en december is weer de halfjaarlijkse nieuwsbrief verstuurd. 
 
 
 
 



 
 
 

Financieel Overzicht 2015 
 

Inkomsten    

Algemene giften €  4.990   
Agape School €  8.725   
Lerarenopleiding €  1.045   
Emmanuel Chikoti €     825   
Voedselprogramma €         0   
Chikoti €  2.300   
Miloso €     195   
Seed for Feed €  3.300   
Lawrence Mbugua €17.500   
Rodwell Chilembo €       65   
Katie Nonde €     260   
Rente €     215   

    
Totaal  € 39.420  

 

Uitgaven    

Agape School €  8.725   
Lerarenopleiding €  4.800   
Emmanuel Chikoti €     825   
Voedselprogramma €     675   
Chikoti €  2.310   
Miloso €         0   
Seed for Feed €  3.300   
Lawrence Mbugua €17.350   
Rodwell Chilembo €       65   
Katie Nonde €     260   
Bankkosten €     740   
Kosten website €       45   
Overige kosten €     231   

    
Totaal  € 39.326  
    
Resultaat 2014   € 94 

 

Balans 01-01-2015 

Betaalrekening € 12.254 Reservering algemeen € 19.368 
Spaarrekening € 10.289 Reservering Seed for Feed €   2.710 
  Reservering Katie Nond €      465 

Totaal € 22.543 Totaal € 22.543 

 

Balans 31-12-2015 

Betaalrekening € 19.337 Reservering algemeen € 19.732 
Spaarrekening € 10.480 Reservering Seed for Feed €   4.776 
  Vooruitontvangen giften €   5.215 
  Winst €       94 

Totaal € 29.817 Totaal € 29.817 

 

 


