
 

 

Jaarverslag 2016  
 

Stichting Mutende heeft in 2016 de volgende projecten verwezenlijkt. 
 

Werkreis Agape School  
Ruben en Keesjan hebben in juli met Gloria Chikoti, Nathan Korfker en Mariëlle Heek een kleine 
drie weken bij Agape School gewoond en meegewerkt om de mensen van Agape School beter 
te leren kennen en zij ons. Vanuit gerichte giften is een groot deel van de kosten gedekt. We 
zagen de nieuwe toiletten, de nieuwe deuren en de kluis die Mutende heeft bekostigd. Agape 
School ziet er goed uit en is een levendige school met een toegenomen aantal medewerkers, 
die allemaal hun tijd en energie geven aan de leerlingen van Agape School.  Dit terwijl het voor 
hen allemaal erg moeilijk is om de eindjes aan elkaar vast te knopen. Voor ons zijn het helden.  

 
 
    

George                   Webster             Ethel                 Elisabeth       Muliyunda          Richard              Mary             Rodwell 

 

Sponsoring PABO opleidingen 

Webster startte zijn deeltijd Pabo-
opleiding. Mary en George zaten in de 
afronding van hun voltijds Pabo-opleiding. 
Ze worden alle drie door Mutende 
gesteund. Dit project is de grootste 
kostenpost. Het doel hiervan is het 
verbeteren van het niveau van onderwijs 
en zorgen dat de medewerkers een 
inkomen kunnen krijgen van de overheid, 
waardoor de school stabiel wordt in de 
bezetting en dat de medewerkers een 
goed bestaan kunnen opbouwen.                De leerlingen en leerkrachten van Agape School juli 2016 
 

Studie economie Emmanuel Chikoti.  
Emmanuel kon dit jaar dankzij een kleine groep donateurs beginnen aan zijn studie economie van vier jaar 
aan de Zambian Catholic University in Kalulushi. Hij is de jongste van Joseph en Melanie Chikoti, het 
gezin waarvoor Mutende in eerste instantie is opgericht in 2000. 

 

Seed for Feed 
Het Seed for Feed programma voor 22 weeskinderen in Miloso is onverminderd doorgegaan in 2016.  Hiermee konden 
deze wezen en het gezin waarin zij opgroeien zichzelf van voedsel en onderwijs konden voorzien. 
 

Voedselprogramma Agape  
Agape School voorziet de leerlingen in één schoolmaaltijd per dag, bereid met door de overheid 
gedoneerde mais. Mutende betaalde het benodigde transport. De keuken die in 2015 is gebouwd 
functioneert goed, maar met beperkte middelen. De weeskinderen zaten het afgelopen jaar met een 
gevulde maag in de les. 
                   één van de leerlingen 

Studie Engels Jose Alfredo              geniet van zijn lunch 
Mutende werkte ook in 2016 een select groepje donateurs als  voor een kleine vriendengroep die  
Jose Alfredo in Samara in Costa Rica steunen voor zijn docentenopleiding Engels. 
 

Ondersteuning Platform Zambia 

Mutende deed mee in de organisatie van Zambiadag 2016 van het 
Platform Zambia op 9 april op het Corderius College in Amersfoort. 

 
Er is in september 2016 een nieuwsbrief verstuurd en het bestuur heeft in 2016 vier keer 
vergaderd.  

       Mutende bestuur:            Ruben Bijl, Melody Chikoti,  
        Johan Wassink, Keesjan van der Maas, Florian Zoet 



Financieel Overzicht 2016 

Inkomsten    

Algemene giften €  6.600   
Agape School €  4.250     
Lerarenopleiding €  1.725   
Emmanuel Chikoti €  2.250        
Voedselprogramma €         0   
Chikoti €  1.280   
Miloso €         0    
Seed for Feed €  3.360     
Jose Alfredo €     730   
Rente €       50   

    
Totaal  €  20.245 

 

Uitgaven    

Agape School €  4.240     
Lerarenopleiding €  5.800   
Emmanuel Chikoti €  2.220   
Voedselprogramma €  1.375   
Chikoti €  1.500   
Miloso €         0   
Seed for Feed €  3.300   
Jose Alfredo €     720   
Bankkosten €     490   
Kosten website €       45   
Overige kosten €  4.450   

    
Totaal  €  24.140 
    
Resultaat 2016   € - 3.895 

 

Balans 01-01-2016 

Betaalrekening € 19.337 Reservering algemeen € 19.824 
Spaarrekening € 10.480 Reservering Seed for Feed €   4.778 
  Vooruit ontvangen giften €   5.215 
    

Totaal € 29.817 Totaal € 29.815 

 

Balans 31-12-2016 

Betaalrekening € 14.050 Reservering algemeen € 19.824  
Spaarrekening € 10.530 Reservering Seed for Feed €   7.000    
Nog te ontvangen giften €      730 Vooruit ontvangen giften €   2.426    

Verlies €   3.940 
  

Totaal € 29.250 Totaal € 29.250 

 

 


